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   POGLAVARSTVU ISTARSKE ŽUPANIJE  
    n/r. g. Ivan Jakov čić  
 
 
 
PREDMET: Zaklju čak o isplati troškovima lokalnih izbora i izbora za   

          članove predstavni čkih i izvršnog tijela jedinica podru čne  
                   (regionalne) samouprave 2009. go dine - dostavlja se  
 
 
 
 U privitku dostavljamo Vam nacrt Zaključka o troškovima lokalnih izbora 

i izbora za članove predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave 
2009. godine radi uvrštenja na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva 
Istarske županije.  

 
 
Sa poštovanjem. 
 
 
            Tajnik  
           Vesna Ivančić, dipl. iur.  
 
 
 
 
Prilog:  
- nacrt Zaključka  
- obrazloženje 
 
 
 
 
 
 



Na temelju čl. 59. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske 
županije", broj 6/03-drugi pročišćeni tekst i 10/04), Županijsko poglavarstvo Istarske 
županije na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2009. godine donijelo je slijedeći 

 
 

 
Z A K L J U Č A K  

 
o troškovima lokalnih izbora i izbora za članove predstavni čkih i izvršnog tijela 

jedinice podru čne (regionalne) samouprave  
 

 
 
 1. Utvrñuje se iznos minimalne naknade članova biračkih odbora za izbor 
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 
visini od 350,00 kn, neto za svaki izborni krug, te se preporuča općinama i gradovima 
da sredstva osiguraju i isplate članovima biračkih odbora neposredno prije održavanja 
izbora za izbor članova predstavničkih i izvršnog tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 
 2. U skladu s točkom. 1. ovog Zaključka odobrava se isplata iznosa naknade iz 
točke. 1. ovog zaključka za I izborni krug, koja obuhvaća neto iznos naknade. Gradovi i 
općine dužni na iznos naknade iz točke . 1. ovog Zaključka na teret svojih proračuna 
isplatiti pripadajući porez, doprinos i prirez svakom članu biračkog odbora. 
 Odobrava isplata kako slijedi:  
 
1. Grad Buje      iznos od    16.800,00 kn 
2. Grad Buzet      iznos od   33.600,00 kn 
3. Grad Labin      iznos od    33.600,00 kn 
4. Grad Novigrad    iznos od      6.300,00 kn 
5. Grad Pazin     iznos od    31.500,00 kn 
6. Grad Poreč      iznos od    33.600,00 kn 
7. Grad Pula     iznos od    88.200,00 kn 
8. Grad Rovinj     iznos od    25.200,00 kn 
9. Grad Vodnjan     iznos od      8.400,00 kn 
10. Grad Umag    iznos od   25.200,00 kn 
 
11. Općina Bale     iznos od      4.200,00 kn 
12. Općina Barban     iznos od    14.700,00 kn 
13. Općina Brtonigla     iznos od     8.400,00 kn 
14. Općina Cerovlje    iznos od   16.800,00 kn 
15. Općina Fažana     iznos od     4.200,00 kn 
16. Općina Funtana     iznos od      2.100,00 kn  
17. Općina Gračišće    iznos od   12.600,00 kn 
18. Općina Grožnjan    iznos od     4.200,00 kn 
19. Općina Kanfanar    iznos od   10.500,00 kn 
20. Općina Karojba     iznos od     8.400,00 kn 
21. Općina Kaštelir-Labinci   iznos od     4.200,00 kn 
22. Općina Kršan     iznos od   16.800,00 kn 
23. Općina Lanišće    iznos od   10.500,00 kn 
24. Općina Ližnjan     iznos od   10.500,00 kn 
25. Općina Lupoglav     iznos od   14.700,00 kn 
26. Općina Marčana     iznos od    25.200,00 kn 
27. Općina Medulin     iznos od   12.600,00 kn 
28. Općina Motovun     iznos od     8.400,00 kn 
29. Općina Oprtalj     iznos od     4.200,00 kn 



30. Općina Pićan     iznos od   12.600,00 kn 
31. Općina Raša    iznos od   18.900,00 kn 
32. Općina Sveta Nedelja   iznos od   12.600,00 kn 
33. Općina Sveti Lovreč   iznos od     6.300,00 kn 
34. Općina Sveti Petar u Šumi   iznos od     2.100,00 kn 
35. Općina Svetvinčenat    iznos od    16.800.00 kn 
36. Općina Tar-Vabriga   iznos od      6.300,00 kn, 
35. Općina Tinjan     iznos od     6.300,00 kn, 
36. Općina Višnjan     iznos od   12.600,00 kn, 
37. Općina Vižinada     iznos od     4.200,00 kn, 
38. Općina Vrsar    iznos od     4.200,00 kn, 
39. Općina Žminj    iznos od     8.400,00 kn 
 
tj. sveukupno 602.700,00 kn, te se nalaže Upravnom odjelu za proračun i financije 
Istarske županije da žurno izvrši isplatu naznačenih sredstava na žiro-račun gradova i 
općina prema ovom Zaključku sa pozicije 40. razdjela 1. Stručne službe za poslove 
Skupštine i Poglavarstva Istarske županije.  
 Zadužuje se Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije da za II 
izborni krug (neovisno o tome da li se II izborni krug provodi zbog potrebe izbora 
načelnika, gradonačelnika ili župana) isplati neposredno prije održavanja II kruga 
izbora naknade za biračke odbore na žiro-račun gradova i općina, a isti su dužni 
neposredno izvršiti isplatu biračkim odborima s pripadajućim porezima, doprinosima i 
prirezima.  
 Zadužuju se općine i gradovi u Istarskoj županiji za namjenski utrošak 
sredstava. 
 
3. Utvrñuje se paušalni iznos od 100,00 kn za svako biračko mjesto za  sufinanciranju 
putnih troškova članova biračkih odbora, te se odobrava isplata kako slijedi:  
 
1. Grad Buje      iznos od    800,00 kn,  
2. Grad Buzet      iznos od 1.600,00 kn, 
3. Grad Labin      iznos od  1.600,00 kn, 
4. Grad Novigrad    iznos od    300,00 kn, 
5. Grad Pazin     iznos od  1.500,00 kn, 
6. Grad Poreč      iznos od  1.600,00 kn, 
7. Grad Pula     iznos od  4.200,00 kn, 
8. Grad Rovinj     iznos od  1.200,00 kn, 
9. Grad Vodnjan    iznos od     400,00 kn 
10. Grad Umag    iznos od  1.200,00 kn 
 
11. Općina Bale     iznos od     200,00 kn 
12. Općina Barban     iznos od     700,00 kn 
13. Općina Brtonigla     iznos od    400,00 kn 
14. Općina Cerovlje    iznos od    800,00 kn 
15. Općina Fažana     iznos od    200,00 kn 
16. Općina Funtana     iznos od     100,00 kn  
17. Općina Gračišće    iznos od    600,00 kn 
18. Općina Grožnjan    iznos od    200,00 kn 
19. Općina Kanfanar    iznos od    500,00 kn 
20. Općina Karojba     iznos od    400,00 kn 
21. Općina Kaštelir-Labinci   iznos od    200,00 kn 
22. Općina Kršan     iznos od    800,00 kn 
23. Općina Lanišće    iznos od    500,00 kn 
24. Općina Ližnjan     iznos od    500,00 kn 
25. Općina Lupoglav     iznos od    700,00 kn 



26. Općina Marčana     iznos od  1.200,00 kn 
27. Općina Medulin     iznos od    600,00 kn 
28. Općina Motovun     iznos od    400,00 kn 
29. Općina Oprtalj     iznos od    200,00 kn 
30. Općina Pićan     iznos od    500,00 kn 
31. Općina Raša    iznos od    900,00 kn 
32. Općina Sveta Nedelja   iznos od    600,00 kn 
33. Općina Sveti Lovreč   iznos od    200,00 kn 
34. Općina Sveti Petar u Šumi   iznos od    100,00 kn 
35. Općina Svetvinčenat    iznos od     800,00 kn, 
36. Općina Tar-Vabriga    iznos od     300,00 kn  
37. Općina Tinjan     iznos od    300,00 kn, 
38. Općina Višnjan     iznos od    500,00 kn, 
39. Općina Vižinada     iznos od    200,00 kn, 
40. Općina Vrsar    iznos od    200,00 kn, 
41. Općina Žminj    iznos od     400,00 kn. 
 
tj. sveukupno 28.700,00 kn, te se nalaže Upravnom odjelu za proračun i financije 
Istarske županije da izvrše isplatu naznačenih sredstava na žiro-račun gradova i 
općina prema ovom Zaključku na teret pozicije 40. razdjela 1. Stručne službe za 
poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije.  
 
Rok isplate naknada za I izborni krug za točke 1-3.ovog Zaključka: 14. svibnja 2009., a 
za II izborni krug neposredno prije održavanja II izbornog kruga.   
 
4. Troškove naknada za rad općinskih i gradskih izbornih povjerenstava, troškovi 
poreza, doprinosa i prireza, materijalni troškovi za rad povjerenstava i troškovi 
putovanja, troškovi informatičke potpore gradskim i općinskim izbornim povjerenstvima 
i sl. trebaju se isplatiti na teret proračuna gradova i općina, te se neće podmirivati iz 
Županijskog proračuna.  
 
5. Troškovi ureñenja birališta se neće podmirivati iz Županijskog proračuna.  
 
6. Troškove objave listi u medijima za izbor članova predstavničkih i izvršnih tijela 
jedinica (područne) regionalne samouprave snositi će Proračun Istarske županije, dok 
će se troškovi objave listi JLS i biračkih mjesta snositi prema zahtjevu Županijskog 
izbornog povjerenstva, po ovjeri tajnika Stručne službe za poslove Skupštine i 
Poglavarstva).  
 
7. Odobrava se isplata iznosa: 
• od 18.000,00 kuna neto svakom članu i zamjeniku stalnog sastava Županijskog 

izbornog povjerenstva (što obuhvaća naknadu od 12.000,00 kuna za I izborni krug, 
te 6.000,00 kuna za II izborni krug ako se II izborni krug održi zbog izbora, 
načelnika, gradonačelnika i župana, odnosno njihovih zamjenika, odnosno 
3.000,00 kn ako se ne održe izbori za župana u II krugu); 

• te 6.000,00 kuna neto (što obuhvaća naknadu od 4.000,00 kuna za I izborni krug i 
2.000,00 kuna za II izborni krug ako se II izborni krug održi zbog izbora načelnika, 
gradonačelnika i župana, odnosno njihovih zamjenika, odnosno 1.000,00 kn ako se 
ne održe izbori za župana u II krugu) svakom članu proširenog sastava Županijskog 
izbornog povjerenstva Istarske županije kojeg predlažu političke stranke, kao i 
isplata pripadajućih poreza, doprinosa i prireza.  

 
 Zadužuje se Tajnik Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva da 
temeljem zahtjeva Županijskog izbornog povjerenstva za Istarsku županiju odobri 
isplatu naknada stručnim suradnicima Županijskog izbornog povjerenstva, Ureda 



državne uprave i drugih angažiranih djelatnika i dr. nadležnih službi u skladu sa 
Odlukom o izvršenju proračuna Istarske županije za 2009. godinu sa pozicija 32. i 38. 
razdjela 1. Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva, s time da pojedinačna 
neto naknada za rad djelatnika, bez obzira na trajanje angažmana ne smije prijeći neto 
iznos člana stalnog sastava.  
 
8. Zadužuje se tajnik Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva da izvrši 
isplatu drugih materijalnih i dr. rashoda, tj. svih rashoda sa pozicija 30--40.  razdjela 1. 
Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva u skladu sa Odlukom i izvršenju 
proračuna Istarske županije za 2009. godine kao i troškova za eventualni drugi krug 
izbora najviše do visine iznosa naznačenih  i u visini Proračunom Istarske županije 
osiguranih sredstava, kao i da izvijesti općine i gradove o potrebi podmirenja ostalih 
troškova koji neće biti podmireni iz Proračuna Istarske županije, a nisu obuhvaćeni 
ovim Zaključkom.  
 
Rok isplate za točke 4-8. ovog Zaključka: 15. srpnja 2009.  
 
 
 
Klasa: 013-02/09-01/08 
Urbroj: 2163/1-01/8-09-7 
Pula, 12. svibanj 2009. 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO 

 
 
           Predsjednik  
         Ivan Jakov čić  
 
 
Dostaviti: 
1. Županijskom izbornom povjerenstvu Istarske županije, 
2. Gradovima i općinama u Istarskoj županiji, 
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  
 
 Odredbama čl. 54. Zakona o izborima članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 44/05, 44/06 i 
109/07) i čl. 82. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i 
gradonačelnika Grada Zagreba ("Narodne novine", broj 109/07 i 125/08)  utvrñena je 
obveza osiguranja sredstava za provedbu izbora. 
 
OCJENA STANJA  
 
 Troškovi za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i 
jedinica područne (regionalne) samouprave osiguravaju se iz proračuna općina, 
gradova i županija.  
 
 S obzirom na navedeno potrebno je razmotriti mogućnosti sufinanciranja 
ukupnih troškova lokalnih izbora, te utvrditi visinu naknada kao slijedi:  
 
 1. Troškovi za biračke odbore  
 
 Državno izborno povjerenstvo predložilo je da se utvrdi trošak naknade za rad  
biračkih odbora u visini od 340 ili 350 kn neto po članu. Na području Istarske županije 
biti će ukupno 287 biračkih odbor. Budući da je za prošle lokalne izbore visina naknade 
utvrñena u iznosu od 350 kn predlaže se da se zadrži navedena visina, te je za 
naknade potrebno osigurati kako slijedi: 
- naknade  
  287 biračkih mjesta  x 6 članova = 1722 osobe  x  350 kn = 602.700,00 kn  
 
        Ukupno 602.700,00 kn 
 
sa pozicije 40. razdjela 1. Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva istarske 
županije.  
 Gradovi i Općine dužni su na teret svojih proračuna uplatiti za svakog člana 
biračkog odbora pripadajući porez, doprinose i prirez. 
 Naknada za II izborni krug je identična, te bi se prema ovom zaključku isplatila 
gradovima i općinama u kojima se održava II izborni krug bez obzira na to da li se drugi 
izborni krug održava za izbor načelnika, gradonačelnika, župana ili njihovih zamjenika.  
 
 2. Naknade putnih troškova  
 
 Članovima biračkih odbora pripada i pravo na putne troškove za dolaženje na 
instruktažu, preuzimanje i predaju izbornih materijala. 
 S obzirom na nemogućnost izračuna stvarnog putnog troška predlaže da se 
gradovima i općinama odobri paušalni iznos putnih troškova u visini 100,00 kuna za 
svako biračko mjesto, s time da će Gradovi i Općine članovima biračkih odbora isplatiti 
naknadu putnog troška prema stvarno realiziranom trošku. Ovaj paušal isplatiti će se 
jednokratno (za I i II izborni krug)  
 
 287 biračkih mjesta x 100 kn = 28.700,00 kuna  
 
                Ukupno 28.700,00 kn 
        



 3. Troškove naknada za rad općinskih i gradskih izbornih povjerenstava, 
troškovi poreza, doprinosa i prireza, materijalni troškovi za rad povjerenstava i troškovi 
putovanja i sl. trebaju se isplatiti na teret proračuna gradova i općina, te se neće 
podmirivati iz Županijskog proračuna.  
 
 4. Troškovi ureñenja birališta se neće podmirivati iz Županijskog proračuna. Ovi 
troškovi obuhvaćaju (troškove grba RH, zastave, pregrada, ureñenja birališta, 
materijalne troškove i dr.)  
 
 5. Troškovi naknade za općinska i gradska izborna povjerenstva trebaju u 
cijelosti teretiti proračun gradova i općina, te se neće sufinancirati iz Županijskog 
proračuna.  
 
 6. Naknade članovima Županijskog izbornog povjerenstva i drugim angažiranim 
djelatnicima.  
 
Neto naknada 18.000,00 kuna za članove Županijskog izbornog povjerenstva, odnosno 
6.000,00 kuna neto za članove proširenog sastava Županijskog izbornog povjerenstva.  
 
 Isplata naknade planirana je na pozicijama 32. i 38. za Županijsko izborno 
povjerenstvo i stručne suradnike, te ostale djelatnike angažirane za rad Županijskog 
izbornog povjerenstva, te će se za Županijsko izborno povjerenstvo isplatiti prema 
utvrñenim iznosima, a za stručne suradnike i ostale djelatnike prema stvarno izvršenim 
poslovima (za stručne suradnike i dr. djelatnike). Uz naknade za članove Županijskog 
izbornog povjerenstva, stručne suradnike i dr. djelatnike za koje će se naknada izvršiti 
neposredno njima osobno,  isplatiti će se i pripadajući porezi, doprinosi i prirezi na teret 
proračuna Istarske županije.   
 Takoñer će Županijski proračun snositi putne i druge troškove članova 
Županijskog povjerenstva prema stvarnim troškovima.  
 
 7. Troškove objave listi i biračkih odbora za izbor članova predstavničkih tijela 
Skupštine Istarske županije snositi će Proračun Istarske županije u cijelosti, dok će se 
troškovi objave listi za JLS platiti prema zahtjevu Županijskog izbornog povjerenstva 
koje će nastojati da dio troškova sufinanciraju gradovi.  
 
 8. Ovim zaključkom zadužen je tajnik Stručne službe za poslove Skupštine i 
Poglavarstva da izvrši isplatu drugih materijalnih rashoda, tj. svih rashoda sa pozicija 
30 do 40. razdjela 1. Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva u skladu sa 
Odlukom o izvršenju proračuna Istarske županije budući da ti troškovi još nisu poznati.  
 
 
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA  
 
 Potrebna financijska sredstva osigurana su u Proračunu Istarske županije u 
iznosu od 3.236.000,00 kuna, te procjenjujem da će ona biti dostatna za provoñenje 
lokalnih izbora i izbora za tijela područne (regionalne) samouprave.  

 
 
        Tajnik  
        Vesna Ivančić, dipl. iur.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


