
Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 

promidžbe i referenduma („Narodne novine“ 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 sjednici održanoj dana 2. prosinca 2021. godine donijelo  

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava  

za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Barban za razdoblje 

od 1. siječnja do 14. travnja 2021. godine 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se način i postupak raspodjele i isplate sredstava za razdoblje od 1. 

siječnja do 14. travnja 2021. godine iz Proračuna Općine Barban za redovito financiranje 

političkih stranaka iz čijih redova su izabrani vijećnici u Općinsko vijeće Općine Barban. 

 

Članak 2. 

Ukupni iznos sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka za svaku 

proračunsku godinu utvrđuje se i osigurava u Proračunu Općine Barban, u skladu s posebnim 

zakonom. 

 

Članak 3. 

Pravo na raspodjelu sredstva za redovito godišnje financiranje  iz članka 2. ove Odluke imaju 

one političke stranke koje imaju najmanje jednog izabranog vijećnika u Općinskom vijeću. 

Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju članova u trenutku 

konstituiranja Općinskog vijeća Općine Barban. 

 

Članak 4. 

Političkim strankama pripadaju sredstva za svakog vijećnika u jednakom iznosu, a za svakog 

vijećnika podzastupljenog spola (žene) i naknada u visini od 10% iznosa utvrđenog za svakog 

pojedinog vijećnika. 

 

Članak 5. 

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuje  se godišnji iznos sredstva 

osiguranim u Proračunu Općine Barban za 2021. godinu u iznosima kako slijedi:  

- ukupni iznos osiguranih sredstava u Proračunu- 30.000,00 kn 

- ukupni broj vijećnika –13 

- broj vijećnika podzastupljenog spola (žene) –3 

- godišnji iznos sredstva po pojedinom vijećniku – 2.255,64 kn, odnosno 2.481,20 kn za 

žene. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Politička stranka Broj vijećnika Broj vijećnica Ukupno 
Godišnji iznos 

za vijećnike 

Godišnji iznos 

za vijećnice 

Ukupni 

godišnji iznos 

Pripadajući iznos 

za razdoblje 

01.03.-31.03.21. 

Pripadajući iznos 

za razdoblje 

01.04.14.04.21. 

HDZ 2 / 2 4.511,28 / 4.511,28 1.127,82 175,44 

IDS 4 1 5 9.022,56 2.481,20 11.503,76 2.875,94 447,37 

ISU / 1 1 / 2.481,20 2.481,20 620,30 96,49 

SDP 4 1 5 9.022,56 2.481,20 11.503,76 2.875,94 447,37 

SVEUKUPNO 10 3 13 22.556,40 7.443,60 30.000,00 7.500,00 1.166,67 

  

 



 

 

Članak 6. 

Obvezuje se Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban 

da s pozicije R0005, Razdjela 001 iznos sredstava iz članka 5. ove Odluke doznači na 

žiroračun pojedine političke stranke odmah po stupanju Odluke na snagu. 

 

Članak 7. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o raspoređivanju sredstava iz 

Proračuna Općine Barban za 2021. godinu za redovito financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Barban (KLASA: 402-08/21-01/11, URBROJ: 

2168/06-02-21-1) od  30.lipnja 2021.godine. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine 

Barban”. 
 

KLASA: 402-08/21-01/11 

URBROJ: 2168/06-02-21-2 

Barban, 2. prosinca 2021. godine 
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 


