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PREDMET: Prijedlog  Zaklju čak o odobrenju isplate naknade stalnom i proširenom  
  sastavu Županijskog izbornog povjerenstva, te str učnom timu 
          -  dostavlja se  
 
 

 
  U privitku dostavljam Vam prijedlog Zaključak o odobrenju isplate naknade 
stalnom i proširenom sastavu Županijskog izbornog povjerenstva, te stručnom timu radi 
razmatranja na sjednici Kolegija i usvajanja .  

 

 S poštovanjem.  

 

 

 

 
         Tajnica Skupštine 
         Vesna Ivančić, dipl. iur.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 
10/09 i 4/13), članka 20. Odluke o izvršenju proračuna Istarske županije za 2016. godinu 
("Službene novine Istarske županije", broj 21/2015), Župan Istarske županije dana 15. 
travnja 2016. godine donosi  
 
 

 
Z A K L J U Č A K 

o odobrenju isplate naknada stalnom i proširenom sa stavu  
Županijskog izbornog povjerenstva, te stru čnom timu 

 
 

 
1. Odobrava se isplata naknada, te plaćanje poreza i prireza prema propisima,  za stalni i 

prošireni sastav Županijskog izbornog povjerenstva, te stručni timu prema Odluci o visini 
naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih 
odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave u 2016. godini ("Narodne novine", broj 22/16).  

 
2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije da izvrši isplatu 

naknade, te uplatu poreza i prireza prema propisima, članovima stalnog i proširenog 
sastava Županijskog izbornog povjerenstva te stručnom timu iz čl. 1. ovog Zaključka 
prema evidenciji Županijskog izbornog povjerenstva koja se prilaže ovom Zaključku i čini 
njegov sastavni dio, na teret pozicije 160086 računa 3851 Proračunske zalihe Proračuna 
Istarske županije za 2016. godinu ("Narodne novine", broj 21/15). 

 
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 
KLASA: 402-01/16-01/14 
URBROJ:  2163/1-01/8-16-3 
Pula, 15. travnja 2016.  
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
 
                ŽUPAN  
         mr. sc. Valter Flego  
 
 
 
Dostaviti: 
1. Županijsko izborno povjerenstvo IŽ, Pazin, 
2. UO za proračun i financije IŽ Pula, 
3. Pismohrana, ovdje 
 
 
 
 
 
 
 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 
PRAVNI TEMELJ:  
 
 Sadržan je u odredbi čl. 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske 
županije", broj 10/09 i 4/13) kojim su propisane ovlasti Župana Istarske županije i čl. 20. 
Odluke o izvršenju proračuna Istarske županije za 2016. godinu ("Službene novine Istarske 
županije", broj 21/2015) kojim je propisano da o korištenju proračunske zalihe odlučuje 
Župan Istarske županije.  
 
 
OSNOVNA PITANJA I OCJENA STANJA  
 
 Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 11. veljače 2016. godine raspisani su 
prijevremeni izbori za izbor članova općinskog vijeća i načelnika Općine Ližnjan - Lisignano, 
te je Državno izborno povjerenstvo, radi provedbe navedenih izbora, imenovalo  Županijsko 
izborno povjerenstvo Rješenjem od 15. veljače 2016. godine. Također su Rješenjem od 2. 
ožujka 2016. godine imenovani i članovi proširenog sastava Županijskog izbornog 
povjerenstva.  
 Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 4. ožujka 2016. godine 
donijela Odluku o visini naknade za članove stalnog i proširenog sastava Županijskog 
izbornog povjerenstva ("Narodne novine", broj 22/16) . Odredbom čl. 9. st. 1. propisano je da 
se sredstva za pokriće troškova pojedine jedinice, a time i troškova naknade za rad izbornih 
tijela osiguravaju u proračunu te jedinice. Slijedom navedenog predlaže se donošenja 
Zaključka kako je predviđeno.  
 
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA  
 
 Za provedbu ovog Zaključka financijska sredstva nisu osigurana proračunom, te se 
stoga predlaže da se sredstva isplate na teret pozicije 160086 računa 3851 Proračunske 
zalihe Proračuna Istarske županije za 2016. godinu ("Narodne novine", broj 21/15). 
 
ROK IZVRŠENJA  
 
 Isplata sredstava izvršiti će se u roku od 15 dana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


