
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
OPĆINE KRŠAN 

 
KLASA: 013-01/13-01/1 
URBROJ: 2144/04-502-13-238 
Kršan, 02. srpnja 2013  
 
 Na temelju odredbe čl. 53. i čl. 126. st.7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne 
novine“ br. 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kršan objavljuje 
 

Izvješće 
 o visini troškova provedbe lokalnih izbora 2013. godine i načinu njihovog 

korištenja 
 
 Za prvi i drugi krug lokalnih izbora 2013. godine u Općini Kršan, potrošeno je 
ukupno 218.879,63 kuna, kako slijedi: 

Redni 
broj 

OPIS Iznos u kn 

1. Račun za glasačke  listiće i zapisnike - I krug 1.464,50 

2. Račun za oglas rezultat lokalnih izbora - I krug 1.546,88 

3. Račun za glasačke  listiće i zapisnike - II krug 732,25 

4. Račun za oglas rezultat lokalnih izbora - II krug 515,62 

5. Naknada za biračke odbore neto - I krug 24.000,00 

6. Naknada za biračke odbore neto - II krug 24.000,00 

7. Naknada putnih troškova za biračke odbore - I i II krug 5.432,00 

8. Porezi i doprinosi za naknade za biračke odbore - I i II krug 46.129,07 

9. 
Naknade za izborno povjerenstvo i prošireni sastav IP, te stručnu 
pomoć  neto - I i II krug 

36.800,00 

10. 
Naknada putnih troškova za izborno povjerenstvo i prošireni 
sastav IP, te stručnu pomoć - I i II krug 

3.665,00 

11. Porezi i doprinosi za naknade za izborno povjerenstvo - I i II krug 35.744,08 

12. 
Troškovi izborne promidžbe za načelnika i zamjenika načelnika 
Općine Kršan I i II krug 

17.850,23 

13. 
Troškovi izborne promidžbe za članove općinskog vijeća Općine 
Kršan  

21.000,00 

  Sveukupno 218.879,63 

Napomena:  
 Od rednog broja 1. do 6. tablice, isplata je izvršena do datuma objave Izvješća. 
Za ostale naknade od rednog broja 7. do 13. isplata će se izvršiti u srpnju 2013. godine. 
 Iznos od 48.000,00 kn za isplatu neto iznosa naknade za rad biračkih odbora 
financirala je Istarska županija. 
       Predsjednica OIP Općine Kršan 
        Glorija Fable 


