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Raša, __. prosinca 2022. 

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

promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19, 98/19) i članka 26. Statuta Općine 
Raša („Službene novine Općine Raša“ broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21) Općinsko vijeće Općine 
Raša na sjednici održanoj dana ____________ 2023. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Raša za 2023. godinu 
 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih 
u Općinskom vijeću Općine Rađa (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2023. godinu, koja 
su osigurana u Proračunu Općine Raša za 2023. godinu. 

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili 
ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. 
  

Članak 2. 
 Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednak iznos sredstava, tako da 
pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća 
prema konačnim rezultatima izbora. 
   

Članak 3. 
 Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos sredstava u iznosu od 
25,00 eura.  
 

Članak 4. 
 Političkim strankama zastupljenima u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva 
osigurana u Proračunu Općine Raša za 2023. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke 
u iznosima kako slijedi: 
 

Naziv političke stranke Broj članova Mjesečni iznos (eur) 

Istarski demokratski sabor (IDS) 6 150,00 

Socijaldemokratska partija  Hrvatske (SDP)  3 75,00 

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 2 50,00 

Istarska stranka umirovljenika (ISU) 1 25,00 

Hrvatska stranaka umirovljenika (HSU) 1 25,00 
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Članak 5. 

 Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuju se na žiroračun političke stranke, 
tromjesečno u jednakim iznosima. 
 

Članak 6. 
 Jedinstveni upravni odjel obavezan je nakon završetka poslovne godine, a najkasnije 
do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu utvrditi izvješće o iznosu raspoređenih i 
isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Raša za redovito godišnje financiranje svake 
političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću Općine Raša 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Raša“. 
 
 
                                                                                                   Predsjednik 
                                                                                               Općinskog vijeća 
              Željko Zahtila 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću 
2. Državno izborno povjerenstvo 
3. Arhiva akata Općinskog vijeća  
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O b r a z l o ž e n j e 
 

Pravni temelj za donošenje Odluke nalazi se u Zakonu o financiranju političkih 
aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine", broj 29/19, 98/19 - u daljnjem 
tekstu: Zakon). Člankom 4. Zakona je propisano da se političke stranke mogu financirati iz 
sredstava državnog proračuna, kao i proračuna jedinica samouprave, na način i pod uvjetima 
utvrđenima Zakonom. Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i 
nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinica samouprave dužna je osigurati jedinica samouprave, 
u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice samouprave za svaku godinu za koju se 
proračun donosi, s time da, visina sredstava po jednom članu predstavničkog tijela jedinice 
lokalne samouprave koja ima više od 3.001 do 10.000 stanovnika ne može biti određena u 
godišnjem iznosu manjem od 2.000,00 kuna (265,45 eura; fiksni tečaj konverzije: 7,53450). 
 

Sukladno odredbama Zakona, pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava 
proračuna jedinice samouprave imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima 
izbora dobile mjesto člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i nezavisni vijećnici. 
Sredstva za redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinica samouprave raspoređuju se 
na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu, tako da 
pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju 
dobivenih mjesta članova u predstavničkom tijelu, prema konačnim rezultatima izbora za 
članove predstavničkog tijela jedinice samouprave.  
 

Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice samouprave donosi 
predstavničko tijelo jedinice samouprave.  

 
U Općinskom vijeću Općine Raša, koje broji 13 članova, mandate dijeli 5 političkih 

stranaka, kako slijedi (s obzirom na broj članova u Općinskom vijeću prema konačnim 
rezultatima izbora): 

− Istarski demokratski sabor - IDS…………………….. 6 članova 

− Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP…………3 člana 

− Hrvatska demokratska zajednica – HDZ……………. 2 člana 

− Istarska stranka umirovljenika – ISU………………….1 član 

− Hrvatska stranka umirovljenika – HSU………………..1 član. 
 

S obzirom da je u Općinsko vijeće Općine Raša, prema konačnim rezultatima izbora, 
izabrano 7 članova i 6 članica, u ovom sazivu Općinskog vijeća nema podzastupljenog spola 
u smislu odredbi Zakona, s obzirom da je zastupljenost oba spola viša od 40%. Slijedom 
navedenog, političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću nemaju pravo na naknadu za 
podzastupljeni spol. 

 
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava u visini 

od  25,00 eura. Pojedinoj političkoj stranci pripada mjesečni iznos sredstava razmjerno broju 
njenih izabranih članova Općinskog vijeća prema konačnim rezultatima izbora.  

Slijedom svega naprijed navedenog, predlaže se Općinskom vijeću Općine Raša da 
prijedlog  Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Raša za 2023. godinu  razmotri i donese u predloženom tekstu. 

 

         Općinska načelnica 
        


