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                 REPUBLIKA HRVATSKA 
   BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA                     
      OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
   OPĆINE NOVA RAČA 
 
KLASA: 013-01/13-01/13 
URBROJ: 2103/04-04-13-01 
  
Nova Rača, 26.06.2013. 
  
 Općinsko izborno povjerenstvo Općine Nova Rača na temelju članka 126. stavka 7.  
Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12) utvrdilo je i objavljuje   
  
     IZVJEŠĆE 
 o visini troškova lokalnih izbora 2013. i načinu njihova korištenja 
 
  
I. Za lokalne izbore 2013. godine Općina Nova Rača je u Proračunu Općine 

osigurala 150.000,00 kn 
II. Za prvi i drugi krug lokalnih izbora 2013. godine u Općini Nova Rača ukupni 

troškovi iznose 168.305,98kn 
III. Prethodno navedeni iznos sadrži slijedeće troškove: 

- trošak glasačkih listića i zapisnika 2.509,88 kn 
- trošak za glasački materijal  (glasačke kutije i paravani, kemijske olovke, 

selotejp, koverte i slično) 1.663,33 kn  
- trošak tiska za oglase o biračkim mjestima, listama kandidata za 

predstavničko tijelo i izvršno tijelo 3.856,25 kn 
- trošak objave lista kandidatura u lokalnom tisku za predstavničko tijelo i 

izvršno tijelo, te objave rezultata izbora 10.112,43 kn 
- naknade za rad biračkih odbora 71.095,96 kn bruto 

naknade za rad stalnog Općinskog izbornog povjerenstva 38.077,76kn bruto 
  -     naknada za rad proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva  
         22.425,00kn bruto 
   -    naknade administrativnom i tehničkom osoblju 10.247,78 kn bruto 
   -    naknada troškova vlastitog automobila Općinskog izbornog povjerenstva i  
          administrativnog osoblja 6.708,02kn bruto 

- trošak telefona 1.000,00 kn 
- trošak obrade podataka Ministarstvu financija – Porezna uprava 609,57 kn 

 
IV   
 Visina naknade za rad članova stalnog i proširenog sastava Općinskog izbornog  
 povjerenstva iz točke II ovog Izvješća propisana je odredbama Odluke o visini 
 naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava  
 za provedbu lokalnih izbora (“Narodne novine “ 66/13 i 72/13). 
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 Naknade iz točke II ovog Izvješća koje se odnose na administrativno i tehničko 

osoblje odredilo je Općinsko izborno povjerenstvo Odlukom o raspoređivanju 
sredstava za lokalne izbore Klasa: 013-01/13-01/12, Urbroj: 2103/04-04-13-01 od 
14. lipnja 2013. godine, donesene temeljem Odredbe članka 53. stavka 1. točke 13. 
Zakona o  lokalnim izborima.  

 
  
  
  
  
                Predsjednica 
        Općinskog izbornog povjerenstva: 
         Štefica Bukvić v.r. 


