
Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 

referenduma(NN broj 29/19 i 89/19) i članka 24. Statuta Općine Barban (“Službene novine 

Općine Barban” br. 22/13, 12/18 i 60/21), Općinsko vijeće Općine Barban je na 2. sjednici, 

održanoj dana _____lipnja 2021. godine, donijelo  

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2021. 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: Općinsko vijeće) za 2021. godinu.  

 

Članak 2. 

U Proračunu Općine Barban za 2021. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 30.000,00 kuna.  

 

Članak 3. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj 

političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u 

trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.  

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća 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 2.255,64 kuna.  

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od  

2.481,20 kuna. 

Članak 5. 

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u 

Proračunu Općine Barban za 2020. godinu u iznosima kako slijedi:  

- Hrvatska demokratska zajednica - HDZ     4.511,28 kuna 

- Istarski demokratski sabor – IDS   13.984,96 kuna 

- Istarska stranka umirovljenika – ISU    2.255,64 kuna  

- Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP 9.022,56 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:  

URBROJ: 2168/06-02-21- 

Barban, _________2021. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDIK 

Andi Kalčić 



OBRAZLOŽENJE 

 

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 

Zakonska osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u odredbi članka 7. Zakona o 

financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN broj 29/19 i 89/19). 

 

2. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE 

 

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma propisano je 

pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave imaju političke stranke koje imaju člana u predstavničkom tijelu 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovi predstavničkih tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača. 

 

Zakonom je također propisano je da se sredstva raspoređuju na način da se utvrdi jednaki 

iznos sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna 

broju njezinih članova predstavničkog tijela u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukoliko pojedinom članu (ili 

članovima) predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nakon 

konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju ostaju 

političkoj stranci kojoj je član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave pripadao u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave. 

Za svakoga izabranog člana podzastupljenog spola, političkim strankama i članu izabranom s 

liste grupe birača pripada pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom 

članu.(Članak 9. Zakona). 

Navedene zakonske odredbe odgovarajuće se primjenjuju na predstavnička tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave – županije, gradove i općine. 

Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Raspoređena sredstva doznačuju se na žiro račun političke stranke, odnosno na poseban račun 

člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s 

liste grupe birača, tromjesečno (članak 10. Zakona). 

 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE  

 

Sredstva za provedbu ove Odluke planirana su u Proračunu Općine Barban za 2021. godinu. 

 


