
 

 

SKUPŠTINA-Odbor za financije i proračun 
Pazin, Dršćevka 3 
Tel: 052/351-667, Fax: 052/351-686 
 
KLASA: 021-04/19-02/43 
URBROJ: 2163/1-01/7-19-02 
Pazin, 10. rujna 2019. 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
sa 15. sjednice Odbora za financije i proračun, održane u utorak 10. rujna 2019. godine s 
početkom u 9,00 sati u prostorijama Istarske županije u Pazinu, Dršćevka 3. 
 
Sjednici prisustvuju: predsjednik Odbora financije i proračun Tedi Chiavalon, te članovi Aleksa 
Vale, Vili Rosanda, i Marija Kadoić Balaško. 
 
Osim članova Odbora sjednici prisustvuju: Nada Prodan Mraković, pročelnica Upravnog 
odjela za turizam IŽ, Barbara Škreblin Borovčak Voditeljica Odsjeka u Upravnom odjelu za 
proračun i financije IŽ,  Robi Zgrablić – ravnatelj Županijske uprave za ceste IŽ i Melita 
Ferenčić – pomoćnica tajnice Skupštine Istarske županije. 
 
Sjednicu otvara predsjednik Odbora za financije i proračun Tedi Chiavalon, pozdravlja 
prisutne, konstatira kvorum i predlaže slijedeći 

 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2019. 
godinu  

2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o 
izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine 

3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Prvih izmjena i dopuna 
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu 

4. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg 
paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske 
županije za 2020. godinu 

5. Razno. 
 
 

Ad-1. 
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2019. 

godinu 
 



                                                             
 

 

Barbara Škreblin Borovčak, voditeljica Odsjeka, obrazlaže predmetnu točku pomoću Power 
Point prezentacije. 

 

 
Bez rasprave Odbor za financije i proračun JEDNOGLASNO donosi  
 

ZAKLJUČAK 
 

Podržava se, Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 
2019. godinu  te se predlaže Skupštini Istarske županije da isti prihvati u predloženom 

tekstu. 

 
Ad-2. 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o 
izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 

razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine 
 
Robi Zgrablić, ravnatelj Županijske uprave za ceste obrazlaže predmetnu točku. 

 
Bez rasprave Odbor za financije i proračun JEDNOGLASNO donosi 
 

 
ZAKLJUČAK 

 
Podržava se Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja 
o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 

01.01. do 30.06.2019. godini, te se predlaže Skupštini Istarske županije da isti prihvati u 
predloženom tekstu. 

 
Ad-3. 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Prvih izmjena i dopuna 
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. 

godinu 
 

Robi Zgrablić, ravnatelj Županijske uprave za ceste obrazlaže predmetnu točku. 

 
 

Bez rasprave Odbor za financije i proračun JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
Podržava se Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Prvih izmjena i dopuna 

Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu, te se 
predlaže Skupštini Istarske županije da isto prihvati u predloženom tekstu. 

 
 

Ad-4. 
Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg 

paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske 
županije za 2020. godinu 

 



                                                             
 

Nada Prodan Mraković, pročelnica UO za turizam IŽ, obrazlaže predmetnu točku. 
Novim Zakonom o turističkoj pristojbi, Turističke zajednice, svaka za svoje područje 
predložile su iznose i temeljem prijedloga objedinjena je Odluka  koju donosi Skupština IŽ. 
Naglašava da je TZ Kaštelir-Labinci uvidom u prijedloge ostalih Turističkih zajednica, 
predložila nove iznose, pa predlaže Odboru da prihvati njihov novi prijedlog. 
Isto tako, ukazuje na problem različitog iznosa pristojbe za noćenje u smještajnom objektu iz 
skupine Kampovi između Općine Funtana koja je odredila iznos od 8 kuna a Općina Vrsar 
iznos od 10 kuna. Problem je u tome što kamp Valkanela 80% pripada općini Vrsar, a 20% 
općini Funtana, te će gosti u istom kampu plaćati različiti iznos turističke pristojbe. 
Većina se Turističkih zajednica opredijelila za najmanji mogući zakonski iznos pristojbe, što 
možda nije uredu jer pristojbu plaćaju gosti direktno. 
 
Tedi Chiavalon smatra da bi svakako trebalo izjednačiti iznos turističke pristojbe u te dvije 
općine jer je nezgodno da gosti u istom kampu plaćaju različiti iznos turističke pristojbe. 
Teško je odboru odrediti koji bi to iznos bio, ali predlaže da Skupština, koja donosi Odluku 
zauzme stav o istome. 
 
Marija Kadoić Balaško primjećuje da u Odluci nema odredbe od kad se Odluka primjenjuje, 
pa predlaže da se ugradi u čl. 4. primjena od 1. siječnja 2020. godine. 
 
 
Odbor za financije i proračun JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
Podržava se Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg 
paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije za 

2020. godinu, uz sljedeće izmjene: 
 

1. U članku 1. pod slovom A pod rednim brojem 21 mijenjaju se iznosi za Općinu Kaštelir-
Labinci, te glase: 
 

R. 
Br. 

Grad/Općina Razdoblje 

1.4. do 30.9. Ostalo razdoblje 

21 Općina Kaštelir-Labinci 10,00 7,00 

 
Pod slovom B redni broj 21 mijenja se i glasi: 
 

R. 
Br. 

Grad/Općina Razdoblje 

1.4. do 30.9. Ostalo razdoblje 

21 Općina Kaštelir-Labinci 8,00 5,00 

 
U članku 2. pod slovom A redni broj 21 mijenja se i glasi 
 

R. 
Br. 

Grad/Općina Smještaj u domaćinstvu Smještaj na obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu 

 Općina Kaštelir-
Labinci 

350,00 200,00 

 
Pod slovom B  redni broj 21 mijenja se i glasi: 
 



                                                             
 

R. 
Br. 

Grad/Općina Smještaj u domaćinstvu u 
kampu i u objektu vrste 
kamp odmorište ili kamp 
odmorište-robinzonski 
smještaj 

Smještaj na obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu u 
kampu i u objektu vrste kamp 
odmorište ili kamp odmorište – 
robinzonski smještaj 

 Općina 
Kaštelir-
Labinci 

500,00 250,00 

 
U članku 3. redni broj 21 mijenja se i glasi: 
 

R. 
Br. 

Grad/Općina Prvi  
član 

Drugi  
član 

Za svakog  
sljedećeg  
člana 

21 Općina Kaštelir-Labinci 120,00 120,00 70,00 
 

 
Članak 4. mijenja se i glasi: 
 
„Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske 
županije, primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine i ostaje na snazi do donošenja nove 
Odluke.“ 
 
 
2. Predlaže se Skupštini da zauzme stav o različitom iznosu turističke pristojbe za Općinu 
Vrsar i Općinu Funtana u smještajnom objektu iz skupine kampovi. 
 

 
 
 
 

Završeno u 10,00 sati. 
 
 
 
Zapisnik vodila: 
Mirela Udovičić 
      
 

      Predsjednik  
 

        Tedi Chiavalon 
 


