
                                                                                                                                                                                                                                              

Prijedlog 
 
 

 
Klasa:   
Urbroj: 
 
Zagreb,  
 
  Na temelju članka 12. stavaka 1. i 3. Zakona o izvršavanju Državnog 
proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine, br. 26/2016), Vlada 
Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________________ 2016. godine donijela 
 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2016. godinu Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske  

 
                         Na teret Posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. 
godinu (Narodne novine, br. 26/2016), Razdjela 025 - Ministarstvo financija, Glave 02506 
Ministarstvo financija - ostali izdaci države, Aktivnosti 539019 - Proračunska zaliha, račun 
385 Izvanredni rashodi, odobrava se Državnom izbornom povjerenstvu Republike 
Hrvatske, prva rata u iznosu od 5.000.000,00 kuna, za materijalne troškove izbornih 
povjerenstava izbornih jedinica i plaćanja troškova objave pravovaljano prihvaćenih lista i 
kandidatura te zbirnih lista u svim dnevnim novinama, radi prijevremenih izbora za 
zastupnike u Hrvatski sabor. 
 
                         Primatelj sredstava dužan je, po utrošku odobrenih sredstava, Ministarstvu 
financija dostaviti izvješće o zakonitom, namjenskom i svrhovitom utrošku dodijeljenih 
sredstava proračunske zalihe. Izvješće mora sadržavati obrazloženje namjenski utrošenih 
sredstava te kopije računa i izvoda kojima se potvrđuje da su računi podmireni. 
 
                          Neutrošena i nenamjenski utrošena sredstva proračunske zalihe primatelj 
sredstava dužan je vratiti u državni proračun . 
 
                         Za izvršenje ovog Rješenja zadužuje se Ministarstvo financija. 
 

 
Dostaviti: 
- Ministarstvo financija 
- Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 
 
 

P R E D S J E D N I K 
 
 

Tihomir Orešković 
 



 
O B R A Z L O Ž E N J E 

 
 

 
Ministarstvo financija zaprimilo je zahtjev Državnog proračuna Republike Hrvatske kojim su 
zatražena sredstva iz Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. 
godinu, radi održavana prijevremenih izbora zastupnika u Hrvatski sabor, u iznosu od 
122.000.000,00 kuna. 
 
Odlukom Hrvatskog sabora od 20. lipnja 2016. godine raspušten je Hrvatski sabor te 
predstoji održavanje prijevremenih izbora zastupnika u Hrvatski sabor.  
 
Trošak provedbe prethodnih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, održanih studenoga 
2015. godine, iznosio je ukupno 120.925.362,97 kuna. 
 
Budući da Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske u Državnom proračunu za 
2016. godinu (Narodne novine, broj 26/2016) nema planirana sredstva za provedbu 
prijevremenih izbora zastupnika u Hrvatski sabor, Državno izborno povjerenstvo Republike 
Hrvatske zatražilo je isplatu iz proračunske zalihe u iznosu od 122.000.000,00 kuna. 
 
Slijedom izborničke prakse, u periodu prije održavanja izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, 
za materijalne troškove izbornih povjerenstava izbornih jedinica kao i za plaćanja troškova 
objave pravovaljano prihvaćenih lista i kandidatura te zbirnih lista u svim dnevnim novinama, 
potreban je iznos od 5.000.000,00 kuna dok ostatak zatraženih sredstava za pokriće 
troškova izbora, potrebno je isplatiti u zakonskom roku. 
 
Stavkom 3. članka 12. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 
2016. godinu (Narodne novine, br. 26/2016), propisano je da o korištenju sredstava 
proračunske zalihe odlučuje Vlada Republike Hrvatske.                                                                                             
 
Sukladno toj odredbi, a temeljem gore navedenoga, Ministarstvo financija predlaže Vladi 
Republike Hrvatske da Državnom izbornom povjerenstvu odobri sredstva iz Proračunske 
zalihe za 2016. godinu, u dvije rate, odnosno u prvoj rati u iznosu od 5.000.000,00 kuna, za  
materijalne troškove izbornih povjerenstava izbornih jedinica i plaćanja troškova objave 
pravovaljano prihvaćenih lista i kandidatura te zbirnih lista u svim dnevnim novinama, radi 
prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. 
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