
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

Na temelju Odluke o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova 
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 32/19) i sukladno naputku Državnog izbornog 
povjerenstva od 3. lipnja 2019. godine (Klasa: 013-07/19-02/66; Ur. broj: 507-02/01-19-02), 
Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 10. srpnja 2019. godine 
donosi slijedeći  
 
 

Z A K L J U Č A K 
o isplati naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora  

članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 
 
 
1. Točkom VI. Odluke o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora 

članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina od 28. ožujka 2019. propisano je da se 
članovima gradskih i općinskih izbornih povjerenstava u gradovima odnosno općinama u 
kojima su raspisani izbori i u kojima nije zaprimljena niti jedna lista kandidata, odnosno 
kandidatura u gradu odnosno općini ali je zaprimljena lista kandidata odnosno kandidatura 
na razini županije, određuje naknada pod uvjetima i u visini od 80% od iznosa naknade iz 
točke IV. Odluke o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova 
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina od 28. ožujka 2019. 
 

2. Sukladno naputku Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske u jedinicama 
lokalne samouprave gdje su raspisani izbori ali nisu održani, već su održani samo izbori 
na županjsku razinu, Općinskom izbornom povjerenstvu pripada pravo na 80% od iznosa 
naknade iz točke VI. Odluke o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu 
izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina od 28. ožujka 2019., dakle 
ukupno 3.600,00 kn, s time da 2.700,00 kuna će snositi jedinica područne (regionalne) 
samouprave, a ostatak treba snositi jedinica lokalne samouprave. 

 
3. Nalaže se Upravnom odjelu za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine da 

izdaje nalog za isplatu te ga upućuje upravnom odjelu za proračun i financije te da sredstva 
iz točke 1. ovog zaključka isplate na teret pozicije 195616 – Proračunska zaliha u korist 
računa jedinica lokalne samouprave: 

 
   

 
JEDINICA LOKALNE 

SAMOUPRAVE 

NAKNADA  
BR.ČLANOVA 

IZBORNOG 
POVJERENSTVA 

 
UKUPNO ZA 

ISPLATU 

OPĆINA BALE 2.700,00 KN 6 16.200,00 KN 

OPĆINA BRTONIGLA 2.700,00 KN 6 16.200,00 KN 

OPĆINA FUNTANA 2.700,00 KN 6 16.200,00 KN 

OPĆINA GROŽNJAN 2.700,00 KN 6 16.200,00 KN 

OPĆINA KANFANAR 2.700,00 KN 6 16.200,00 KN 

OPĆINA KAŠTELIR LABINCI 2.700,00 KN 6 16.200,00 KN 

OPĆINA LIŽNJAN 2.700,00 KN 6 16.200,00 KN 

OPĆINA MARČANA 2.700,00 KN 6 16.200,00 KN 

OPĆINA OPRTALJ 2.700,00 KN 6 16.200,00 KN 

OPĆINA SVETI LOVREČ 2.700,00 KN 6 16.200,00 KN. 

OPĆINA SVETVINČENAT 2.700,00 KN 6 16.200,00 KN 

OPĆINA VIŠNJAN 2.700,00 KN 6 16.200,00 KN 

UKUPNI IZNOS ZA ISPLATU    194.400,00 KN 
 



 

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, te ga je potrebno izvršiti odmah. 
 
 
 

KLASA: 402-01/19-01/17 
URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 
Pula, 10. srpnja 2019. 

 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
 
 

Zamjenik župana koji  
obnaša dužnost Župana  

Fabrizio Radin 
 

 
 
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije, Pula 
2. Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine, 
3. Pismohrana, ovdje 
 

 
 

 


		2019-07-11T14:23:38+0200
	Istarska županija
	eUprava




