
              REPUBLIKA HRVATSKA 

     OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  

               OPĆINE BRCKOVLJANI 

                J. Zorića 1, Dugo Selo 

 

Dugo Selo, 24.06.2021. godine 

 

Na temelju članka 126. stavak 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 

98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Brckovljani objavljuje  

 

I Z V J E Š Ć E 

O VISINI TROŠKOVA IZBORA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA 

ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA 2021. GODINE 

 

I. 

Temeljem čl.126. stavak 5. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br.144/12, 121/6, 98/19, 42/20, 

144/20 i 37/21), sredstvima za provedbu izbora raspolaže izborno povjerenstvo jedinice, a isto je 

odgovorno za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja 

obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja administrativnih i stručnih poslova, te je nadležno izborno 

povjerenstvo dužno objaviti cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihovog korištenja, u roku 

od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora, na internetskoj stranici jedinice. 

Sukladno Odluci Vlade RH o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih 

odbora za provedbu lokalnih izbora (Narodne novine br. 83/21) i Odluci Vlade RH o visini naknade 

predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora 

(Narodne novine br. 34/21) obračunate su naknade, a materijalni troškovi iskazani sukladno s računima 

izdanim za provedbu lokalnih izbora. 

Slijedom navedenog, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Brckovljani objavljuje izvješće o visini 

troškova izbora i načinu njihova korištenja za provedbu lokalnih izbora održanih 2021. (I. i II. krug) 

II. 

1.Naknada za biračke odbore, Općinsko izborno povjerenstvo (stalni i prošireni sastav), stručni tim iznosi 

bruto 170.514,25 kuna. 

 

2. Materijalni troškovi 

 2.1. tiskarske usluge (NN i Graforad)                        3.621,63 kn 

 2.2. Putni troškovi Općinskog izbornog povjerenstva        1.178,00 kn 

 2.3. dezinfekcijska sredstva i zaštitna oprema                2.181,18 kn 

 2.4. ostali troškovi (potrošni uredski mat., reprezentacija 

        sredstva za čišćenje i zaštitna sredstva)               3.862,16 kn 

 

Ukupni troškovi provedbe lokalnih izbora 2021. godine za Općinu Brckovljani iznose 181.357,22 kune, a  

Zagrebačka županija doznačila je 91.996,29 kuna.  

 

III. 

Ovo izvješće je privremeno izvješće budući da se daje prije isplate naknade troškova izborne promidžbe, a 

objavit će se na internetskoj stranici Općine Brckovljani – www.brckovljani.hr 
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