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   POGLAVARSTVU ISTARSKE ŽUPANIJE  
            n/r. župana g. Ivana Jakovčića  
 
 
 
PREDMET: Zaključak o troškovima Županijskog izbornog povjerenstva za  
         provođenje izbora za članove Općinskog vijeća Općine Kršan   
                    - dostavlja se  
 
 
 
 U privitku dostavljamo Vam nacrt Zaključak o troškovima Županijskog 

izbornog povjerenstva za  provođenje izbora za članove Općinskog vijeća Općine Kršan   
 radi uvrštenja na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva Istarske županije.  

 
 
Sa poštovanjem. 
 
 
            Tajnik  
           Vesna Ivančić, dipl. iur.  
 
 
 
 
Prilog:  
- nacrt Zaključka  
- obrazloženje 
- Zahtjev Županijskog izbornog povjerenstva  
Istarske županije,  
 
 
 
 
 



Na temelju čl. 59. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 
9/06- pročišćeni tekst, 14/06), Županijsko poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj 
dana     2007. godine donijelo je slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
o troškovima Županijskog izbornog povjerenstva za 

provođenje izbora za članove Općinskog vijeća Općine Kršan 
 

 
 1. U skladu sa zahtjevom za naknadu troškova Županijskog izbornog povjerenstva za 
provođenje izbora za članove Općinskog vijeća Općine Kršan broj: LS 10/2007 od 2. travnja 
2007. godine odobrava se:  
- isplata naknade članovima Županijskog izbornog povjerenstva do iznosa od 36.000,00 
kuna bruto  
- putni trošak članova Županijskog izbornog povjerenstva do iznosa od 3.000,00 kuna,  
- naknada stručnoj osobi pri Županijskom izbornom povjerenstvu, materijalni troškovi i drugo 
u ukupnom iznosu od 4.000,00 kuna.  
 
tj. sveukupno do 43.000,00 kn, te se nalaže Upravnom odjelu za proračun i financije Istarske 
županije da izvrše isplatu naznačenih sredstava iz ovog Zaključka na teret pozicije 146. 
razdjela 3. Upravnog odjela za proračun i financije sk 38 PSK 385 odj 3851 Proračunska 
zaliha, Proračuna Istarske županije za 2007. godinu.  
 
 2. Odobrava se isplata naknada i to u iznosu od  
- članovima Županijskog izbornog povjerenstva u iznosu od 3.000,00 kuna neto,  
- pojedinačnu neto naknadu za rad djelatnika prema izvršenim satima rada, s time da bez 
obzira na trajanje angažmana naknada ne smije prijeći neto iznos člana stalnog sastava.  
 

3. Zadužuje se Tajnik Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva da 
temeljem ovog Zaključka, a u skladu sa Odlukom o izvršenju proračuna Istarske županije za 
2007. godinu. , odobri isplatu pojedinačnih naknada i materijalnih rashoda, sve do iznosa iz 
stavka 1. ovog Zaključka.  

 
4. Rok za provođenje ovog Zaključka je 60 dana od dana njegova donošenja.   

 
Klasa 
Urbroj: 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE 

 
 
          Predsjednik  
          Ivan Jakovčić  
 
Dostaviti: 
1. Županijskom izbornom povjerenstvu Istarske županije, 
2. Općina Kršan, n/r. povjerenika  
3. Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije, 
4. Pismohrana, ovdje 
 
 
 
 
 
 



 
O B R A Z L O Ž E N J E  

 
PRAVNI TEMELJ  
 
 Člankom 50. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne samouprave) ("Narodne novine", broj 33/2001.) utvrđena je obveza osiguranja 
sredstava za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za članove predstavničkih tijela u 
proračunu jedinica.  
  
 
OCJENA STANJA  
 
 Troškovi za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica 
lokalne samouprave i uprave osiguravaju se iz proračuna općina, gradova i županija.  
 
 S obzirom na navedeno Županijskog izborno povjerenstvo Istarske županije obratilo 
se svojim zahtjevom Broj LS 10/2007 od 2. travnja 2007. godine zahtjevom za naknadu 
troškova Županijskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove Općinskog 
vijeća Općine Kršan.  Poglavarstvo Istarske županije prihvatilo je zahtjev Županijskog 
izbornog povjerenstva, te odobrilo zatražena financijska sredstva što je i navedeno u 
dispozitivu ovog Zaključka.  
 
 
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA  
 
 Potrebna financijska sredstva nisu osigurana  Proračunom  Istarske županije u 2007. 
godini iz razloga što iste nije bilo moguće predvidjeti, te se stoga sredstva odobravaju na 
teret pozicije 146. razdjela 3. Upravnog odjela za proračun i financije sk 38 PSK 385 odj 
3851 Proračunska zaliha, Proračuna Istarske županije za 2007. godinu.  
 
 
ROK ZA PROVEDBU ZAKLJUČKA  
 
 Za provedbu ovog Zaključka određen je rok od 60 dana od dana njegova donošenja.  
 

 
 
 
 
        Tajnik  
        Vesna Ivančić, dipl. iur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


