
 

 

                       
             REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

            LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE  

              sa sjedištem u Gospiću 

 

KLASA: 013-01/19-01-1 

URBROJ: 2125-1-19-206 

U Gospiću, 14. travnja 2019. 

 

 

 

 Temeljem članka 126. stavak 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 

144/12, 121/16), Županijsko izborno povjerenstvo Ličko-senjske županije, objavljuje 

 

CJELOVITO IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA I NAČINU NJIHOVA 

KORIŠTENJA POVODOM PROVEDBE PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ČLANOVE 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 

ODRŽANIH DANA 10. OŽUJKA 2019. 

 

 R A S H O D I. 

 

1. Isplata naknada za rad biračkih tijela:  

1.1.Isplata naknada biračkim odborima prema Odluci Vlade RH (Narodne novine broj 

48/17) iznosi za predsjednike i potpredsjednike biračkih odbora 300,00 kuna neto 

po osobi, a za ostale članove biračkih odbora 250,00 kuna neto po osobi, što 

ukupno iznosi 476.176,94 kuna bruto. 

 

1.2.Isplata naknada predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava 

Županijskog izbornog povjerenstva Ličko-senjske županije prema odluci Vlade 

Republike Hrvatske (Narodne novine broj 48/2017) iznosi 3.600,00 kuna neto po 

osobi, a što ukupno iznosi  35.054,34  kuna bruto. 

 

1.3.Isplata naknada članovima proširenog sastava Županijskog izbornog povjerenstva 

Ličko-senjske županije prema odluci Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine 

broj 48/2017) iznosi 2.340,00 kuna neto po osobi, a što ukupno iznosi  22.760,63 

kuna bruto. 

 

2. Isplata naknada predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava 

Gradskog izbornog povjerenstva Grada Gospića prema odluci Vlade Republike 

Hrvatske (Narodne novine broj 48/2017) iznosi 1.800,00 kuna neto po osobi, a što 

ukupno iznosi 17.527,14 kuna bruto. 

 

2.1.Isplata naknada članovima proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva 

Grada Gospića prema odluci Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine broj 

48/2017) iznosi 1.170,00 kuna neto po osobi, a što ukupno iznosi 11.392,62 kuna 

bruto. 
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2.2.Isplata naknada predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava 

Gradskih izbornih povjerenstava Grada Novalje, Grada Otočca, Grada Senja, te  

općinskih izbornih povjerenstava Općine Brinje, Općine Donji Lapac, Općine 

Karlobag, Općine Lovinac, Općine Perušić, Općine Plitvička Jezera, Općine 

Udbine, i Općine Vrhovine iznosi 1.200,00 kuna neto po osobi, a što ukupno 

iznosi 127.624,31 kuna bruto. 

 

2.3.Isplata naknada članovima proširenog sastava Gradskih izbornih povjerenstava 

Grada Novalje, Grada Otočca, Grada Senja, te općinskih izbornih povjerenstava 

Općine Brinje, Općine Donji Lapac, Općine Karlobag, Općine Lovinac, Općine 

Perušić, Općine Plitvička Jezera, Općine Udbine, i Općine Vrhovine iznosi 780,00 

kuna neto po osobi, a što ukupno iznosi 82.585,38 kuna bruto. 

 

3. Naknade za rad stručnog tima i za obavljanje administrativno-tehničkih i 

pomoćnih poslova po Odluci Županijskog izbornog povjerenstva Ličko-senjske 

županije i to jednom članu stručnog tima (županijskom informatičkom 

koordinatoru) iznosi 5.000,00 kuna neto, jednoj članici administrativno-tehničkih 

i pomoćnih poslova 3.000,00 kuna neto, a drugoj članici administrativno-

tehničkih (financijskih) poslova, 4.000,00 kuna neto, a što ukupno iznosi 

19.474,64 kuna bruto. 

 

4. Materijalni troškovi (uredski materijal, tiskanje listića, plakata, glasačke kutije, 

glasačke pregrade, objava oglasa u dnevnom tisku, troškovi iznajmljivanja 

privatnih kuća za biračka mjesta, troškovi domara, troškovi prijevoza biračkih 

odbora od biračkih mjesta pa do nemoćnih i nepokretnih osoba i ostali troškovi 

iznose ukupno 129.829,73 kuna. 

 

Ukupni troškovi za provedbu prijevremenih izbora za članove županijske skupštine 

Ličko-senjske županije održane dana 10. ožujka 2019. iznose 922.425,73 kuna. 

 

 

 

                                                                                  Predsjednica: 

                                                                                  Milka Vraneš, dipl.iur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


