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PREDMET: Prijedloga Zaključka o isplati naknade stalnom i proširenom sastavu  

       Županijskog izbornog povjerenstva, te stručnim suradnicima  
        Županijskog  izbornog povjerenstva - dostavlja se  
 
 
 
 U privitku dostavljamo Vam prijedlog Zaključka o isplati naknade stalnom i 
proširenom sastavu Županijskog izbornog povjerenstva, te stručnim suradnicima 
Županijskog izbornog povjerenstva. 
 
 
 
 Sa poštovanjem. 
 
 
 
               Pročelnica  
        Vesna Ivančić, dipl. iur.   
           
 
 
 
Prilog: Nacrt prijedloga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 126. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 
121/16) i 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", 10/09, 4/13, 
16/16, 1/17 i 2/17), Župan Istarske županije dana 19. lipnja 2017.  godine, donosi 

 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 o izmjenama i dopunama Zaključka 

o isplati naknade stalnom i proširenom sastavu Županijskog izbornog 
povjerenstva, te stručnim suradnicima Županijskog izbornog povjerenstva 

 
 
1. U Zaključku o isplati naknade stalnom i proširenom sastavu Županijskog izbornog 

povjerenstva, te stručnim suradnicima Županijskog izbornog povjerenstva KLASA: 
013-02/17-01/40, Urbroj: 2163/1-01/8-17-45 od 6. lipnja 2017. godine u točki 3.2. 
kod stručnog suradnika Županijskog izbornog povjerenstva Davora Sironića 
umjesto naknade u neto iznosu od 9.600,00 kn mijenja se iznos i iznosi „2.800,00 
kn“.  

 
2. U točki 2.2. ime „Ivana Batelić-Tatić mijenja se i ispravno glasi Ivan Beletić Tatić, a 

u točki 3.7. ime „Anica Žgrablić mijenja se i glasi „Ana Zgrablić“, te sve ostale 
odredbe Zaključka o isplati naknade stalnom i proširenom sastavu Županijskog 
izbornog povjerenstva, te stručnim suradnicima Županijskog izbornog povjerenstva 
KLASA: 013-02/17-01/40, Urbroj: 2163/1-01/8-17-45 od 6. lipnja 2017. godine 
ostaju neizmijenjene.  

 
 
 
KLASA: 013-02/17-01/40 
URBROJ: 2163/1-01/8-17-49 
Pula, 20. lipnja 2017. 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

 
 
         ŽUPAN  
        mr.sc. Valter Flego  
 
Dostaviti: 
1. Županijsko izborno povjerenstvo IŽ, Pazin  
2. Upravni odjel za proračuni financije IŽ, Pula 
3. Stručna služba Skupštine IŽ, Pazin   
4. Pismohrana, ovdje. 
 
 
  



OBRAZLOŽENJE 
 

 
I. PRAVNI TEMELJ 

 
Pravni temelj za donošenje ovog akta je članak 126. Zakona o lokalnim izborima 

(„Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16) i članak 65. Statuta Istarske županije ("Službene 
novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13)  kojim je propisana ovlast Župana Istarske 
županije kao izvršnog tijela koje upravlja prihodima i rashodima Istarske županije.  
 
 

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM 
 

Zaključkom o isplati naknade stalnom i proširenom sastavu Županijskog izbornog 
povjerenstva, te stručnim suradnicima Županijskog izbornog povjerenstva KLASA: 013-
02/17-01/40, Urbroj: 2163/1-01/8-17-45 od 6. lipnja 2017. godine, u skladu s Odlukom o 
visini naknade za rad predsjedniku, potpredsjedniku i članovima izbornih povjerenstava 
za provedbu lokalnih izbora ("Narodne novine", broj 48/2017) određuje se pojedinačna 
naknada članovima stalnog i proširenog sastava Županijskog izbornog povjerenstva. 
Osim navedenog osiguravaju se sredstva za naknade stručnim suradnicima Županijskog 
izbornog povjerenstva koji su bili angažirani oko provedbe izbora. i to za I krug izbora za 
Župana Istarske županije, za I krug izbora za zamjenicu župana iz redova talijanske 
nacionalne zajednice te za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, kao i za II krug glasovanja za izbor gradonačelnika i načelnika 
u gradovima i općinama u kojima se glasovanje provodilo u II krugu. Nakon donošenja 
navedenog zaključka Županijsko izborno povjerenstvo podnijelo je izmjenu zahtjeva za 
isplatu naknade informatičkom koordinatoru Davoru Sironiću KLASA 013-02/17-01/07, 
Urbroj: 0-17-242 od 16. lipnja 2017. godine kojim se umanjuje raniji zahtjev i to iz razloga 
jer je Državno izborno povjerenstvo isplatilo dio zahtjeva koje je informatički koordinator 
obavljao za Državno izborno povjerenstvo, tako da je umjesto iznosa od 9.600,00 kn 
imenovanom potrebno isplatiti neto iznos od 2.800,00 kn.   

 
III.  POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA  
 
Za provedbu ovog Zaključka sredstva su osigurana na poziciji 170026 razdjela 

1.  Stručne službe Skupštine Istarske županije, Proračuna Istarske županije za 2017. 
godinu („Službene novine Istarske županije“ br. 24/16.) 

 
 

 IV.  ROK ZA PROVEDBU  
 

Rok za provedbu ovog Zaključka je 10 dana.  
 
 
 
 


