REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (Narodne novine 29/19, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni
glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 06/13, 14/13 i 7/18 i 11/19-pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Trpanj, na 24. sjednici održanoj dana _________2020.godine
donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Trpanj za financiranje političkih
stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Trpanj
u 2020.godini

Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje način raspoređivanja sredstava osiguranih u Proračunu Općine
Trpanj (u daljem tekstu:Općine) za 2020. godinu za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike Općinskog vijeća (u daljem tekstu:Vijeće), kao
i vijećnika izabranih s liste grupe birača.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se
jednako na muški i ženski rod.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna Općine imaju političke stranke
koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine i nezavisni vijećnici koji su izabrani s liste grupe
birača.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu
Općine za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 9.200,00 kn.
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava
za svakog člana u Vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste
pripadaju sredstva razmjerno broju dobivenih mjesta članova u Vijeću, prema konačnim
rezultatima izbora za članove Vijeća.
Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka, prema konačnim
rezultatima izbora, izabran član Vijeća koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su
predložile zajedničku listu, sredstva za tog člana Vijeća raspoređuju se političkim strankama

koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije
zaključen, razmjerno broju osvojenih mjesta članova vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se
raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni
sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Ako nezavisni vijećnik postane član političke stranke koja participira u Vijeću, sredstva za
redovito godišnje financiranje iz Proračuna za tog vijećnika pripadaju političkoj stranci čiji je
on postao član i doznačuju se na račun te političke stranke u razdoblju do isteka njegova
mandata, neovisno o eventualnom istupanju iz te stranke u navedenom razdoblju.
Članak 5.
Sredstva iz članka 2. ove odluke doznačavat će se na račun političkih stranaka, tj. na poseban
račun vijećnika s liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima odnosno ako se početak
ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se
tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.
Članak 6.
Za svakog izabranog člana Vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci i
članovima Vijeća izabranih s liste grupe birača pripada pravo na naknadu u visini 10% iznosa
predviđenog po pojedinom članu Vijeća.
Članak 7.
Članovi Vijeća izabrani s liste grupe birača dužni su knjigovodstveno obrađivati i omogućiti
uvid mjerodavnim tijelima u način raspolaganja sredstvima, sukladno Zakonu o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o rasporedu sredstava za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća
izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu KLASA: 402-08/18-01/01, URBROJ: 2117/0705/01-18-01 od 27. kolovoza 2018.g.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačkoneretvanske županije.
KLASA: 402-08/18-01/01
URBROJ: 2117/07-05/01-20-01
Trpanj, ___________ 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Nesanović, v.r.
DOSTAVITI:

1.
2.
3.
4.

Upravni odjel za društvene djelatnosti DNŽ Služba za zajedničke poslove (2x)
Državno izborno povjerenstvo (po stupanju na snagu Odluke)
Računovodstvo
Pismohrana - ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trpanj, 24. studenog 2020.
OPĆINSKOM VIJEĆU
-vijećnicimaPREDMET: Obrazloženje uz prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna
Općine Trpanj za financiranje političkih stranaka i vijećnika s liste grupe
birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Trpanj u 2020. godini
PREDLAGATELJ:

Općinski načelnik

IZVJESTITELJ:

Jedinstveni upravni odjel, pročelnica
Obrazloženje

uz Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Trpanj za financiranje političkih
stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Trpanj u
2020. godini
PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE

Članak 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne
novine broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14 i 96/16) nalaže predstavničkim tijelima jedinica
lokalne samouprave donošenje odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinica
lokalne samouprave za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika, te članova podzastupljenog spola.
Proračunom Općine Trpanj za 2020. godinu utvrđen je ukupan iznos za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, te podzastupljenog spola u iznosu od
9.200,00 kuna.
Člankom 5. i 6. Zakona određen je način utvrđivanja iznosa sredstava na način da se utvrdi
jednaki iznos sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave,
tako da pojedinoj političkoj stranci i nezavisnim vijećnicima pripadaju sredstva razmjerna
broju njezinih članova u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne
samouprave.
Na temelju navedenih članaka 5. i 6. Zakona utvrđen je iznos po svakom vijećniku u iznosu
od 1.000,00 kuna, te 10% naknade za podzastupljeni spol.što iznosi 1.100,00 kn.
Člankom 7. stavkom 2. Zakona utvrđeno je da se raspoređena sredstva doznačuju na žiro
račun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika.

