REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Stručna služba Skupštine
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax 052/351-686
Klasa: 013-02/17-01/06
Urbroj: 2163/1-01/02-17-03
Pazin, 24. srpnja 2017.

ŽUPAN ISTARSKE ŽUPANIJE
n/r. mr. sc. Valter Flego

PREDMET: Prijedlog Zaključka o isplati naknade troškova izborne promidžbe za
izbor Župana Istarske županije za kandidatkinju Moniku Udovičić
- dostavlja se

U privitku dostavljamo Vam prijedlog Zaključka o isplati naknade troškova izborne
promidžbe za izbor Župana Istarske županije za kandidatkinju Moniku Udovičić na
razmatranje i usvajanje.
S poštovanjem.

Pročelnica
Vesna Ivančić, dipl. iur.

Prilog: Nacrt prijedloga

Na temelju čl. 20. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
("Narodne novine"", broj 24/2011, 61/2011, 61/2011, 27/2013, 2/14 i 96/16), točke III i VII.
Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika,
gradonačelnika i župana te njegovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika
hrvatskog naroda ("Narodne novine", broj 42/2017.), te čl. 65. Statuta Istarske županije
("Službene novine Istarske županije", broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17), Župan Istarske
županije dana 24. srpnja 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o isplati naknade troškova izborne promidžbe za
izbor Župana Istarske županije za kandidatkinju Moniku Udovičić
1. Odobrava se isplata naknade za troškove izborne promidžbe za izbor Župana
Istarske županije za kandidatkinju Moniku Udovičić i to :
ZA PRVI IZBORNI KRUG 10.840,72 kn (na temelju ostvarenih glasova 10.032).
2. Nalaže se Upravnom odjelu za proračun i financije da sredstva iz točke 1. ovog
zaključka isplati na teret pozicije 170027 računa 3811 Tekuće donacije političkim
strankama Proračuna Istarske županije za 2017. godinu ("Službene novine Istarske
županije", broj 24/16.) u korist žiro računa HR5424020063500017561.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, te ga je potrebno izvršiti odmah.
KLASA: 013-02/17-01/60
URBROJ: 2163/1-01/8-17-8
Pula, 24. srpnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Župan
Mr.sc. Valter Flego

Dostaviti:
1. Monika Udovičić, Sv. Petar u Šumi, Jukini 95/L
2. Županijsko izborno povjerenstvo za Istarsku županiju, Pazin
3.. Upravni odjel za proračun i financije IŽ, Pula
4. Pismohrana, ovdje.

OBRAZLOŽENJE
I.

PRAVNI TEMELJ

Sadržan je u odredbama čl. 20. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe ("Narodne novine"", broj 24/2011, 61/2011, 61/2011, 27/2013, 2/14 i 96/16), kojim
je sukladno točki III. i VII. Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor
općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njegovih zamjenika i za izbor zamjenika
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina,
odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda ("Narodne novine", broj 42/2017.), uređeno
pitanje isplate troškova izborne promidžbe, te odredbi čl. 65. Statuta Istarske županije
("Službene novine Istarske županije", broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17 ) kojom su uređene
ovlasti Župana Istarske županije.
I.

OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM

Ovim Zaključkom, sukladno točki III., IV., i V. Odluke o visini troškova izborne
promidžbe za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njegovih zamjenika i za
izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih
manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda ("Narodne novine", broj 42/2017.)
uređeno je pitanje isplate naknade troškova izborne promidžbe za kandidate za Župana
razmjerno dobivenim glasovima. Točkom III b) Odluke definirano je da na izborima za
župana i gradonačelnika velikog grada i njihove zamjenike, za kandidate s najvećim broj
glasova naknada iznosi 60.000,00 kn u prvom izbornom krugu, a točkom IV da u svakom
narednom krugu izbora određuje u iznosu od 20% od iznosa naknade određenog za izbore
za I izborni krug. Kako je kandidatkinja Monika Udovičić ostvarila 10.032 glasa u I. izbornom
krugu pripada joj pravo na naknadu u iznosu od 10.840,72 kn. Budući da je mr.sc. Valter
Flego izabran za Župana u prvom izbornom krugu, nije održan II izborni krug glasovanja
stoga kandidatkinja ne ostvaruje niti pravo na naknadu za drugi izborni krug. Stoga se
predlaže donošenje Zaključka kako je predloženo.
III.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA

Za provedbu ovog Zaključka sredstva su osigurana na poziciji 170027 računa 3811
Tekuće donacije političkim strankama Proračuna Istarske županije za 2017. godinu
("Službene novine Istarske županije", broj 24/16.).
IV.

ROK ZA PROVEDBU

Rok za provedbu ovog Zaključka je odmah po donošenju.

Sadržan je u odredbama čl. 20. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i zborne
promidžbe ("Narodne novine"", broj 24/2011, 61/2011, 61/2011 i 27/2013), kojim je sukladno
točki VII. Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika,
gradonačelnika i župana te njegovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika
hrvatskog naroda ("Narodne novine", broj 51/2013.), uređeno pitanje isplate troškova izborne
promidžbe za izbor župana iz proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave, te
odredbe čl. 65. Statuta ("Službene novine Istarske županije", broj 10/2009 i 4/2013. godine)
kojim su uređene ovlasti Župana Istarske županije.
II.

OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM

Ovim Zaključkom, sukladno točki II., III., IV., i V. Odluke o visini troškova izborne
promidžbe za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njegovih zamjenika i za
izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih
manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda ("Narodne novine", broj 51/13)
uređeno je pitanje isplate naknade troškova izborne promidžbe za kandidate za Župana
razmjerno dobivenim glasovima. Točkom III b) Odluke definirano je da na izborima za
župana i gradonačelnika velikog grada i njihove zamjenike, za kandidate s najvećim broj
glasova naknada iznosi 60.000,00 kn u prvom izbornom krugu, a točkom IV da u svakom
narednom krugu izbora određuje u iznosu od 20% od iznosa naknade određenog za izbore
za I izborni krug.
Također je uređeno da pravo na naknadu ostvaruju kandidat na izborima za
općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji su ostvarili najmanje 10% važećih glasova
birača od ukupnog broja birača izašlih na izbore razmjerno dobivenim glasovima.
Kako je kandidat Damir Kajin ostvario u I. izbornom krugu ukupno 30 945 glasova
birača pripada mu pravo na naknadu u iznosu od 46.012,58 kn. Isti kandidat ostvario je u II.
izbornom krugu ukupno 30.436 glasova birača te mu stoga pripada pravo na dodatni iznos
od 9.275,97,00 kn, te se stoga predlaže donošenje Zaključka kako je predloženo.
III.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA

Za provedbu ovog Zaključka sredstva su osigurana na poziciji 33 razdjela 1. Stručne
službe Skupštine Istarske županije.
IV.

ROK ZA PROVEDBU

Rok za provedbu ovog Zaključka je odmah po donošenju.

