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SVETI MARTIN NA MURI, 16. 07. 2013.

Na temelju članka 126. stavak 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj
144/12), a nakon provedenih lokalnih izbora održanih dana 19. svibnja 2013. godine i nakon
objave službenih rezultata izbora, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sveti Martin na
Muri, podnosi
KONAČNO IZVJEŠĆE
o visini troškova i načinu korištenja troškova
osiguranih u Proračunu Općine Sveti Martin na Muri
I.

Isplate naknada za rad izbornih tijela

Ukupni trošak: 72.287,52 KN

1. Birački odbori
Općina Sveti Martin na Muri snosi 50% troška
= 12.000,00 kn
Temeljem članka 3.,4 i 5. Sporazuma između Međimurske županije
i Općine Sveti Martin na Muri o sudjelovanju u troškovima izbora
za župana, gradonačelnike i načelnike, odnosno u troškovima
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i regionalne
samouprave od 28.03. 2013. godine, a prema Odluci Vlade RH o visini
naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih
povjerenstava za provedbu lokalnih izbora, utvrđena je visina naknade
za rad biračkih odbora u iznosu od 300,00 kuna neto, naknadu za biračke
odbore jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave snose u
jednakim dijelovima.

1. Općinsko izborno povjerenstvo

Ukupni trošak: 60.287,52 kn

Temeljem Odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima
i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora
u općinama sa 1 do 25 biračkih mjesta utvrđena je neto naknada
u iznosi od 2.000,00 kuna po članu stalnog sastava, a članovima
proširenog sastava naknada u visini od 65% iznosa naknade članova
stalnog sastava, odnosno u iznosu od 1.300,00 kn za I. krug, te za II krug
naknada u visini 60% iznosa naknade za I krug.

2. Materijalni troškovi

Ukupni trošak: 8.950,75 KN

1. Tiskanje glasačkih listića i zapisnika
(Narodne novine)

Ukupni trošak: 1.113,25 kn

2. Objava listi kandidata i izbornih rezultata

Ukupni trošak : 7.837,50 kn

UKUPNI TROŠAK (I + II)

81.238,27 KN
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