
          

REPUBLIKA HRVATSKA 
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO  
GRADA ROVINJA-ROVIGNO 
 
Klasa: 013-03/21-01/01 
Urbroj: 2171-01-21-126 
Rovinj, 11. listopada 2021. god.  
 

Na temelju članka 126. stavak 7. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12, 121/16, 

98/19, 42/20, 144/20, 37/21) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rovinja-Rovigno,  donosi 

KONAČNO IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA ODRŽANIH DANA 16.05. I 30.05.2021. 

I. 

Sredstva za provedbu lokalnih izbora (prvi i drugi krug izbora – 16.05. i 30.05.2021.) u Gradu 

Rovinju-Rovigno osigurana Proračunom Grada Rovinja-Rovigno za 2021., utrošena su za: 

 naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog izbornog 

povjerenstva Grada Rovinja-Rovigno temeljem Odluke o visini naknade 

predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstva za provedbu 

lokalnih izbora (Narodne novine 34/21) i Zaključka Gradskog izbornog povjerenstva 

Grada Rovinja-Rovigno Klasa: 013-03/21-01/01, Urbroj: 2171-01-21-124, od dana 

07.lipnja 2021., 

 naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i članova biračkih odbora Grada 

Rovinja-Rovigno temeljem Odluke o visini naknade predsjednicima, 

potpredsjednicima i članovima biračkih odbora  za provedbu lokalnih izbora (Narodne 

novine 34/21) i Zaključka Gradskog izbornog povjerenstva Grada Rovinja-Rovigno 

Klasa: 013-03/21-01/01, Urbroj: 2171-01-21-124, od dana 07.lipnja 2021., 

 naknade za rad pomoćnih osoba na biračkim mjestima (domari škola i drugih 

ustanova) sukladno Zaključku Gradskog izbornog povjerenstva Grada Rovinja-Rovigno 

Klasa: 013-03/21-01/01, Urbroj: 2171-01-21-124, od dana 07.lipnja 2021., 

 naknadu troškova tiskanja glasačkih listića, zapisnika, nabavu glasačkih kutija, objave 

izbornih rezultata u Glasu istre, dezinfekcije biračkih mjesta, nabavu zaštitne opreme 

potrebne radi osiguranja epidemiološke zaštite. 

 naknadu troškova izborne promidžbe kandidatima za izbor gradonačelnika i zamjenika 

gradonačelnika Grada Rovinja - Rovigno 2021. 



 naknadu troškova izborne promidžbe političkim strankama za izbor članova Gradskog 

vijeća Grada Rovinja – Rovigno. 

II. 

Sukladno Odluci o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih 

povjerenstva za provedbu lokalnih izbora (Narodne novine 34/21) i Zaključku Gradskog izbornog 

povjerenstva Grada Rovinja-Rovigno Klasa: 013-03/21-01/01, Urbroj: 2171-01-21-124, od dana 

07.lipnja 2021., naknada za rad članova stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada 

Rovinja-Rovigno iznosi 36.597,25 kuna bruto.  

III. 

Sukladno Odluci o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih 

odbora za provedbu lokalnih izbora (Narodne novine 34/21) i Zaključku Gradskog izbornog 

povjerenstva Grada Rovinja-Rovigno Klasa: 013-03/21-01/01, Urbroj: 2171-01-21-124, od dana 

07.lipnja 2021., naknada za rad predsjednika, potpredsjednika i članova biračkih odbora Grada Rovinja-

Rovigno iznosi 139.467,51 kuna bruto. 

IV. 

Sukladno Zaključku Gradskog izbornog povjerenstva Grada Rovinja-Rovigno Klasa: 013-03/21-

01/01, Urbroj: 2171-01-21-124, od dana 07.lipnja 2021., naknada za rad domara iznosi 2.721,67 kuna 

bruto. 

V. 

Sukladno Odluci o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih 

povjerenstva za provedbu lokalnih izbora (Narodne novine 34/21) naknada za rad članova proširenog 

sastava izbornog povjerenstva Grada Rovinja-Rovigno iznosi 12.126,30 kuna bruto. 

VI. 

 Trošak nabave zaštitne opreme potrebne radi osiguranja epidemiološke zaštite iznosi 1.996,46 

kuna sa PDV-om. 

VII. 

Trošak objave kandidacijskih lista i rezultata izbora provedenih 16.05.2021. u Glasu istre iznosi 

9.897,00 kuna sa PDV-om.  

VIII. 

 Trošak dezinfekcije 9. biračkih mjesta iznosi 5.625,00 kuna sa PDV-om. 

IX. 

Trošak tiskanja glasačkih listića i zapisnika, trošak nabave glasačkih kutija i sigurnosnih 

kompleta za zatvaranje glasačkih kutija ukupno iznosi 10.545,90 kuna sa PDV-om. 

 



X. 

Trošak izborne promidžbe kandidatima za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 

Grada Rovinja - Rovigno 2021. u ukupnom iznosu od: 31.883,13 kuna. 

Trošak izborne promidžbe političkim strankama za izbor članova Gradskog vijeća Grada Rovinja 

– Rovigno u ukupnom iznosu od: 37.500,00 kuna. 

 

       Predsjednica Gradskog izbornog  
                                                                                                      povjerenstva Grada Rovinj-Rovigno 

Tanja Prenc Kanis, v.r. 
 


