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

promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19) i članka 42. Statuta Općine 

Vrsar-Orsera ("Službene novine Općine Vrsar-Orsera", broj 2/21)  Općinsko vijeće Općine 

Vrsar-Orsera na sjednici održanoj 24. prosinca 2021. godine,  donosi  

 

 

 

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Vrsar-Orsera za financiranje  

političkih stranaka, vijećnika izabranih s neovisnih lista i vijećnika zastupnika 

nacionalnih manjina u Općinskom vijeću Općine Vrsar-Orsera 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se uređuje način financiranja političkih stranka, čiji su kandidati 

izabrani za vijećnike u Općinskom vijeću, vijećnika  izabranih s neovisnih lista i izabranih 

vijećnika zastupnika nacionalnih manjina u Općinskom vijeću Općine Vrsar-Orsera. 

 

Članak 2. 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama prema sastavu 

Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (dalje u tekstu: Općinsko vijeće) u Općinskog vijeća, te 

članovima Općinskog vijeća koji su izabrani s neovisnih lista i članovima vijeća izabranim kao 

predstavnici nacionalne manjine. 

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkoj stranci 

odnosno izabranom članu s liste grupe birača pripada pravo na redovito godišnje financiranje u 

visini višoj za 10% od iznosa predviđenog za člana nadzastupljenog spola. 

 

Članak 3. 

Sukladno čl. 2 ove Odluke, Konačnim rezultatima izbora članova Općinskog vijeća 

Općine Vrsar – Orsera provedenim 16. svibnja 2021. godine, Konačnim rezultatima dopunskog 

izbora članova Općinskog vijeća Općine Vrsar – Orsera iz reda pripadnika talijanske nacionalne 

manjine provedenog 3. listopada 2021. godine, te Izjavi izabranog pripadnika talijanske 

nacionalne manjine od 07. listopada 2021. godine za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje 

se iznos u postotku od Proračunom predviđenih sredstava i to 9,9% za članove pripadnike 

nadzastupljenog spola, a za članicu Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se iznos 

10,9% od Proračunom predviđenih sredstava. 

Sukladno prethodnom stavku raspored sredstava za cijelo mandatno razdoblje  utvrđuje 

se kako slijedi: 

- Istarski demokratski sabor – IDS (6 mandata) – 60,4%, 

- Socijaldemokratska partija Hrvatske  - SDP (2 mandata) – 19,8%, 

- Demokrati – (1 mandat) 9.9%, 

- Hrvatska demokratska zajednica – HDZ – (1 mandat) 9.9%. 

 

Članak 4. 

Raspoređena sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se na žiro račun ogranka 

političke stranke, 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 5. 

Sredstva raspoređena u skladu s ovom Odlukom doznačuje Jedinstveni upravni odjel. 

 

Članak 6. 

U pogledu korištenja sredstava, podnošenja financijskih izvještaja te drugih prava i 

obveza u vezi s provedbom ove Odluke političke stranke dužne su postupati u skladu s 

odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. 

 

Članak 7. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški 

i ženski rod.  

 

Članak 8. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava 

za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Općinskom vijeću Općina 

Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“, broj 3/11). 

 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Vrsar-Orsera“, a primjenjuje se od 01.01.2022. 

 

 

KLASA: 011-01/21-01/22 

URBROJ: 2167/02-01/17-21-2 

Vrsar-Orsera, 24.12.2021. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR-ORSERA 

 

 PREDSJEDNICA  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marina Deak 

 

 

 


