
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  
(NN 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 , 70/17 pročišćeni tekst) i članka 24. Statuta Općine 
Barban (“Službene novine Općine Barban” br. 22/2013.), Općinsko vijeće Općine Barban je 
na 3. sjednici, održanoj 15.09.2017. godine, donijelo  
 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2017. godinu 

za redovito financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Barban 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Barban (u daljnjem tekstu: Općinskovijeće) za 2017. godinu. 
 

Članak 2. 
U Proračunu Općine Barbanza 2017. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 30.000,00 kuna.  
Nakon održanih lokalnih izbora 21. svibnja 2017. godine i konstituiranja novog saziva vijeća, 
te podmirenih obveza prema političkim strankama zastupljenih u prethodnom sazivu vijeća 
utvrđenih Odlukom o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2017. godinu 
za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Barban 
koju je donio Općinski načelnik 27.02.2017. Klasa: 023-01/17-01/26 i Ubroj: 2168/06-17-02-
1., utvrđuje se da je u Proračunu Općine Barban za 2017. godinu unutar osiguranih sredstava 
za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću preostao iznos od 
22.500,00 kn. 
 

Članak 3. 
Za svakog člana Općinskogvijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj 
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskogvijeća u 
trenutku konstituiranja Općinskogvijeća.  
Za svakog izabranog članaOpćinskogvijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj 
stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu 
Općinskog vijeća. 

Članak 4. 
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.691,73 kuna.  
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od  
1.860,90 kuna“. 
 

Članak 5. 
„Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u 
Proračunu Općine Barban za 2017. godinu u iznosima kako slijedi:  
- Hrvatskoj demokratskoj zajednici - HDZ     3.383,46 kuna 
- Istarskom demokratskom saboru – IDS    8.627,82 kuna 
- Istarska stranka umirovljenika – ISU    1.860,90 kuna  
- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske – SDP   8.627,82 kuna 
 

 
 



Članak 6. 
Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuju se na žiroračun političke stranke tromjesečno u 
jednakim iznosima.  
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine 
Barban”. 
 
 
Klasa: 021-05/17-01/7 
Ur.broj: 2168/06-17-02-4 
Barban, 15.09.2017. 
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