
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 - pročišćeni tekst, 02/14, 

96/16, 70/17) i članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“ br. 5/13),  Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj ______sjednici održanoj ______ 

donijelo je  

 

O D L U K U  

o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za razdoblje 2017. godine  

 

 

 

Članak 1.  

U Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za razdoblje 2017.godine (Službeni 

glasnik Općine Tisno br. 4/16)  članak 3. mijenja se i glasi:  

 

„  Političkim strankama zastupljenima u Općinskom vijeću Općine Tisno konstituiranom 

dana 8. lipnja 2017.godine raspoređuju se sredstava osigurana u Proračunu Općine Tisno za 

2017.godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u mjesečnim iznosima, počevši od 

mjeseca lipnja 2017.godine,  kako slijedi:  

 

- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske- SDP,  u iznosu od 700,00 kuna 

- Hrvatskoj demokratskoj zajednici- HDZ, u iznosu od 500,00 kuna 

- Živi zid, u iznosu od 100,00 kuna.  
 

 

Članak 2. 

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:  

 

„  Sukladno članku 2. za svaku vijećnicu utvrđuje se naknada od 10,00 kuna tako da 

sredstva za svaku vijećnicu iznose 110,00 kuna mjesečno i to kako slijedi:  

- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske- SDP,  u iznosu od 10,00 kuna 

- Hrvatskoj demokratskoj zajednici- HDZ, u iznosu od 20,00 kuna.  „ 

 
 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.  
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Obrazloženje 

 

Temeljem članka 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

(„Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – pročišćeni tekst, 02/14, 96/16 ) političke 

stranke koje imaju člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave izabrani s liste grupa birača imaju pravo na redovito godišnje financiranje iz 

sredstava proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.  

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe utvrđeno je da Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave.  

Pravo na redovito godišnje financiranje, način raspoređivanja osiguranog iznosa za 

pojedinog član predstavničkog tijela, način isplate kao i ostali uvjeti propisani su zakonom, 

dok je jedinicama lokalne samouprave prepušteno da samostalno odrede iznos sredstava.  

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za razdoblje 2017. godine  donesena 

je 13.prosinca 2016.godine, a objavljena je u Službenom glasniku Općine Tisno br. 4/16. 

Nakon provedenih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Tisno od dana 21.svibnja 

2017.godine i konstituiranja Općinskog vijeća Općine Tisno dana 08.lipnja 2017.godine 

potrebno je uskladiti političke stranke, broj članova političkih stranka te broj članova 

političkih stranka podzastupljenog spola, dok je iznos visine naknade ostao nepromijenjen, 

slijedom čega su izmijenjeni članici 3. i 4. st. 2 Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za 

razdoblje 2017. godine.   

Prijedlog raspodjele sredstava utvrđen je prema stanju na dan konstituirajuće sjednice 

Općinskog vijeća Općine Tisno koja je održana dana 08.lipnja 2017.godine,  stoga naknadu 

ostvaruju političke stranke SDP (7 članova), HDZ ( 5 članova) i Živi zid ( 1 član),  dok 

naknadu za članove podzastupljenog spola ostvaruju slijedeće političke stranke SDP ( 1 

članica) i HDZ (2 članice).  

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Tisno za 2017.godinu.  

 


