
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, 60/21 i 4/22), Općinsko vijeće Općine 

Barban na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine donosi 

 

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 

iz Proračuna Općine Barban za 2023. godinu 

 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju način i postupak raspodjele i isplate sredstava za 2023. godinu 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. 

Iznos sredstava iz članka 2. ove Odluke koji pripada pojedinoj političkoj stranici utvrđuje se 

kako slijedi:  

− ukupni iznos osiguranih sredstava u Proračunu – 4.000,00 eura 

− ukupni broj vijećnika –13 

− broj vijećnika podzastupljenog spola (žene) –1 

− godišnji iznos sredstva po pojedinom vijećniku – 305,34 eura, odnosno 335,92 eura za 

žene. 

 

 

 

 



 

 

Politička stranka Broj vijećnika Broj vijećnica Ukupno 
Godišnji iznos za 

vijećnike (€) 

Godišnji iznos za 

vijećnice (€) 

Ukupni godišnji 

iznos (€) 

Pripadajući iznos za 

pojedino tromjesečje 

(€) 

HDZ 2 / 2 610,68 / 610,68 152,67 

IDS 5 1 6 1.526,70 335,92 1.862,62 465,66 

ISU 1 / 1 305,34 / 305,34 76,33 

SDP 4 / 4 1.221,36 / 1.221,36 305,34 

SVEUKUPNO 12 1 13 3.664,08 335,92 4.000,00 1.000,00 

  

 



 

 

Članak 6. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Barban da s pozicije R0002, Razdjela 001 iznos 

sredstava iz članka 5. ove Odluke doznači na žiroračun pojedine političke stranke na sljedeći 

način: 

− u siječnju 2023. godine za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine, 

− u travnju 2023. godine za razdoblje travanj-lipanj 2023. godine, 

− u srpnju 2023. godine za razdoblje srpanj-rujan 2023. godine i  

− u listopadu 2023. godine za razdoblje listopad-prosinac 2023. godine. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Barban“, a stupa na snagu 1. siječnja 

2023. godine. 

 

 

 

KLASA: 402-08/22-01/13 

URBROJ: 2163-12-02-22-1 

Barban, 21. prosinca 2022. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 

 


