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BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
         G R A D  B J E L O V A R  
POVJERENSTVO  ZA IZBOR ČLANOVA  VIJEĆA MJESNIH 
          ODBORA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA 
 
KLASA: 013-01/15-01/5 
URBROJ: 2103/01-02-15-3 
Bjelovar, 12.02.2015.  
  
  
  Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Bjelovara ( u nastavku: Povjerenstvo) na temelju članka  57. stavka  4.  Odluke o izboru 
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada 
Bjelovara", broj 4/14 – u nastavku: Odluka)  utvrdilo je i  objavljuje  
 
 

IZVJEŠĆE  O VISINI TROŠKOVA ZA PRIPREMU I PROVEDBU IZBORA 
ZA IZBOR  ČLANOVA VIJEĆA  MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA 

BJELOVARA I NAČINU NJIHOVOG KORIŠTENJA 
 
 
I 
 

Za pripremu i provedbu  izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području 
Grada Bjelovara održanih 18. siječnja 2015. godine  Grad Bjelovar u Proračunu Grada 
planirao je iznos od   620.000,00 kn. 

 
 

II 
 

 Za pripremu i provedbu  izbora iz točke I ovog Izviješća  potrošeno je ukupno 
449.689,85 kuna.  
 
 Prethodno navedeni iznos sadrži slijedeće troškove: 

1. trošak za glasački materijal  4.388,44 kn  
2.   trošak glasačkih listića 8.071,44 kn 

      3.   trošak za nabavu ogrjevnog drveta   800,00 kn  
4.   trošak za  omogućavanje korištenja rasvjete i grijanje prostora 100,00 kn 
5.   naknade za rad  biračkim odborima 303.305,33 kn bruto 
6.   naknade  za rad  stalnog i proširenog sastava Povjerenstva za izbor članova vijeća 

mjesnih odbora  113.802,14 kn bruto (stalni i prošireni sastav)  
7.   naknade djelatnicama Državne uprave Bjelovarsko bilogorske županije 2.363,71 kn 
      bruto 

      8.  naknade  administrativnom i tehničkom osoblju 11.779,56 kn bruto  
      9.  naknade isplaćene kućepaziteljima ustanova 5079,23 kn bruto  
 

 
 
 
 



 
 

III  
 

     Troškovi  iz točke  II navedeni pod 1., 2. i 3.  ovog Izviješća isplaćeni su nakon 
zaprimljenih računa, a trošak iz točke II naveden pod 4. isplaćen je  dana 04. veljače 2015. 
godine.  

    Visinu naknade za rad biračkih odbora i naknade za rad stalnom i proširenom 
sastavu Povjerenstva sukladno članku  32. stavku 2., članku 34. stavku 1. alineji 13. i članku 
57. stavku  2. i 3. Odluke, a primjenom kriterija vrednovanja rada odredilo je Povjerenstvo za 
izbor članova mjesnih odbora na području Grada Bjelovara, a naknade su isplaćene dana 
10. veljače 2015. godine.  

    Visinu naknada koje se odnose na djelatnice Državne uprave Bjelovarsko 
bilogorske županije, portira, administrativno - tehničko osoblje i kućepazitelje ustanova 
sukladno članku 57. stavku 3.  Odluke, a primjenom kriterija vrednovanja rada  odredilo je 
Povjerenstvo, a naknade su isplaćene dana 10. veljače 2015. godine.  
 

IV 
 
 Ovo Izvješće sukladno članku 57. stavcima 4. i 5. Odluke o izboru članova vijeća 
mjesnih odbora na području Grada Bjelovara objavit će se na internetskoj stranici Grada 
Bjelovara.  
 
      
 
                                                                                             PREDSJEDNIK  
          Vladimir Šestak, dipl. iur, v.r. 
 
 

 
 
 
 
 


