
                 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAĈKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JOSIPDOL 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  

Josipdol,  30. srpnja   2021.   godine  

 

Izvješće o utrošenim financijskim sredstvima za potrebe provođenja Lokalnih izbora 2021. godine 
 

Re. 

br. 

Opis troška Utvrđeno prema  I. 

Krug 

II. 

Krug 

Ukupno 

1. Naknada Izbornog 

povjerenstva  

Vlada RH - Odluka o visini naknade predsjednicima, 

potpredsjednicima i ĉlanovima izbornog povjerenstva za 

provedbu lokalnih izbora (NN broj 34/21) od dana 01. 04. 

2021. godine  

26.875,08 kn 15.229,17 kn 42.104,25  kn 

2.  Naknada struĉnog 

tima  

OIP - Odluka o isplati naknade ĉlanovima struĉnog tima za I. 

krug lokalnih izbora od dana 17.05.2021.  

OIP - Odluka o isplati naknade ĉlanovima struĉnog tima za II. 

krug lokalnih izbora od dana 01. 06. 2021.  

4.777,76 kn 2.866,66 kn 7.644,42 kn  

3. Naknada ĉlanova 

biraĉkih odbora  

Vlada RH - Odluka o visini naknade predsjednicima, 

potpredsjednicima i ĉlanovima biraĉkih odbora za provedbu 

lokalnih izbora (NN broj: 34/2021) od 01. 04. 2021. godine 

59.138,46 kn 58.615,89 kn 117.754,35 kn  

4. Troškovi najma 

objekta  

ŽIP Karlovaĉke Županije – Odluka o odreĊivanju iznosa 

naknada za najam kuće ili stambenog objekta i kućepazitelja 

ili domara, od dana 05. 05.2021. godine  

1.045,14 kn 1.045,14 kn 2.090,28 kn  

5. Trošak zaštitne 

opreme 

(dezinficijensi, 

maske, rukavice i sl.) 

Uputa DIP-a o nabavci zaštitne opreme od dana 16. ožujka 

2021. godine  

Uputa ŽIP-a o nabavci zaštitne opreme od dana 12.04.2021. g.  

 

2.507,14 kn 0,00 kn 2.507,14 kn  

6. Trošak tiska Uputa DIP-a i ŽIP-a o nabavci izbornom materijala i Okvirni 3.235,35 kn 890,25 kn 4.125,60 kn  



izbornog materijala - 

prema Okvirnom 

ugovoru DIP-a i NN 

(glasaĉki listići, 

zapisnici, glasaĉke 

kutije i dr.) 

Ugovor o tiskanju i distribuiranju glasaĉkih listića, obrazaca i 

glasaĉkih kutija za provedbu lokalnih izbora 2021. godine, 

sklopljen dana 12. travnja 2021. godine izmeĊu DIP-a i 

Narodnih Novina 

7. Ostali troškovi  Raĉun tvrtke LIBUSOFT CICOM za povećanje broja mjesta 

za unos novih korisnika naknade  

937,50 kn 0,00 937,50 kn  

8. Troškovi naknade 

izborne promidžbe 

za izbor ĉlanova 

Općinskog vijeća  

Odluka o pravu na naknadu i visinu naknade troškova izborne 

promidžbe za izbor ĉlanova Općinskog vijeća Općine Josipdol 

2021. godine 

-Odluka OIP od dana 30. 07. 2021. 

6.644,23 0,00 6.644,23 

9. Troškovi naknade 

izborne promidžbe I. 

kruga izbora 

naĉelnika Općine 

Josipdol  

Odluka o pravu na naknadu i visinu naknade troškova izborne 

promidžbe za izbor Općinskog naĉelnika Općine Josipdol 

2021. godine  

I. krug  

- Odluka OIP od dana 30.07.2021. 

20.251,80 0,00 20.251,80 

UKUPNO  125.412,46 kn 78.647,11 kn 204.059,57 kn 

 

 

 

Karlovaĉka Županije u Proraĉun Općine Josipdol uplatila je ukupno 61.134,41 kn (34%) 


