
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA 

 

KLASA: 013-03/17-01/8 

URBROJ: 2115/03-01-17-1 

Podravska Moslavina, 08. srpnja 2017. 

 

 Na osnovi članka 126. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16, u 
daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017. i 04. lipnja 2017, Općinsko 
izborno povjerenstvo Općine Podravska Moslavina  objavljuje 
 

IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA  

I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA 

 

I. 

 Za pripremu i provedbu izbora na području Općine Podravska Moslavina održanih 21. svibnja 2017. 

godine i 4. lipnja 2017. godine Općina Podravska Moslavina utrošila je ukupno 109.797,23kuna. 

Prethodno navedeni iznos sadrži slijedeće troškove: 

1. Trošak za glasački materijal (plakati, glasački listići, kutije)1.202,00 kn, 

2. Trošak informiranja i objave kandidacijskih lista 5.600,00kn, 

3. Naknade za rad biračkim odborima, naknade za rad stalno i proširenog Općinskog izbornog povjerenstva i 

naknade administrativnom i tehničkom osoblju 65.590,58kn, bruto, 

4. Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova 

predstavničkih tijela jednica lokalne i područne (regionalne)  samouprave naknada iznosi 1.500,00kuna po 
osobi, odnosno za svakog člana, što ukupno iznosi 16.500,00kuna za 11 izabranih vijećnika, 

5. Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor 

općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i manjina, odnosno iz reda pripadnika 
hrvatskog naroda, kandidatima za izbor načelnika pripada naknada za najveći broj glasova u iznosu: 

a) za prvi krug izbora: od 5.000,00kuna, odnosno razmjerno  dobivenim glasovima, što sveukupno 
10.628,79 iznosi kuna. 

b) za drugi krug izbora: od 6.000,00kuna, odnosno razmjerno  dobivenim glasovima, što sveukupno 

iznosi 10.275,86kuna. 

Sveukupno za prvi i drugi krug iznosi 20.904,65kn. 

 

II. 

 Naknada za rad biračkih odbora i materijalnih troškova isplaćena je iz sredstava Osječko-baranjske 
županije u iznosu od 9.744,16kuna. 

III. 

 Ovo Izvješće objavit će se na Internet stranicama Općine Podravska Moslavina, 

www.podravskamoslavina.hr. 

PREDSJEDNICA 
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