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Na temelju Prijedloga Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za
donošenje odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna
Općine Žminj KLASA: 402-10/17-03/906, URBROJ: 507-03/08-20-2 od 20. veljače 2020.
godine, članka 41. stavka 3. i 5., u vezi s člankom 30. Zakona o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i
70/17) i članka 41. Statuta Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj 05/18 i 1/20),
Općinsko vijeće Općine Žminj na svojoj sjednici održanoj __. svibnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o obustavi isplate sredstava za redovito financiranje iz proračuna Općine Žminj
članu Općinskog vijeća Općine Žminj za 2020. godinu

Članak 1.
Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žminj za 2020. godinu (Službeni glasnik Općine
Žminj broj 1/20.) – dalje u tekstu: „Odluka“ raspoređena su sredstva za rad političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žminj za 2020.
Članak 2.
U Proračunu Općine Žminj za 2020. godinu osigurana su sredstva za rad političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u općinskom vijeću Općine Žminj te je u članku 4.
Odluke (Službeni glasnik Općine Žminj broj 1/20.) propisano da je za svakog člana utvrđena
isplata od sveukupno 2.000,00 kn.
Raspoređena sredstva doznačuju se na poseban račun nezavisnog vijećnika
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 3.
Ovom odlukom umanjuje se iznos određen za isplatu vijećniku Sanjinu Debeljuhu,
izabranom na listi grupe birača, za sveukupan iznos od 16,39 kn, a koji iznos je razmjeran
vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave financijskog izvještaja za 2018. godinu s
propisanim prilozima Državnom izbornom povjerenstvu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Žminj.

KLASA: 021-06/20-01/02
URBROJ: 2171/04-01-20-2
U Žminju, ___. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
Predsjednik općinskog vijeća
Sanjin Stanić

OBRAZLOŽENJE
Člankom 5. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i
referenduma (Narodne novine 29/2019. i 98/2019. – u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je
da je sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz
proračuna jedinica samouprave dužna osigurati jedinica samouprave, u iznosu koji se
određuje u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svaku godinu
za koju se proračun donosi, s time da je propisano da minimalna visina sredstava po jednom
članu predstavničkog tijela jedinice samouprave godišnje ne može biti određena u iznosu
manjem od 2000,00 kn u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima od 3001 do
10.000 stanovnika.
Članak 6. stavak 2. Zakona propisuje da 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.
U članku 7. stavku 1. navedenog Zakona propisano je da se sredstva iz članka 5.
istog Zakona raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u
predstavničkom tijelu jedinice samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila
predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta članova u
predstavničkom tijelu jedinice samouprave, prema konačnim rezultatima izbora za članove
predstavničkog tijela jedinice samouprave.
Člankom 9. propisano je da se za svakog člana predstavničkog tijela jedinice
samouprave podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripada i
pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog
tijela jedinice samouprave.
Temeljem članka 10. Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice
samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice samouprave. Raspoređena sredstva
doznačuju se na središnji račun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog
člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 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.
Sukladno svemu navedenom, donijeta je Odluka o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žminj za
2020. godinu (Službeni glasnik Općine Žminj broj 1/20.) gdje je za svakog člana Općinskog
vijeća utvrđen jednaki iznos sredstava u visini od 2.000,00 kuna.
Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dostavilo je Općini Žminj Prijedlog
za donošenje odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz
proračuna Općine Žminj KLASA: 402-10/17-03/906, URBROJ: 507-03/08-20-2 od 20. veljače
2020. godine, vijećniku Sanjinu Debeljuhu.
U dostavljanom prijedlogu navodi se da je državno izborno povjerenstvo provelo
nadzor godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne samouprave izabranih s liste grupe birača, te da je po provedenom nadzoru utvrđeno
da je Sanjin Debeljuh, OIB: 52322575445, Debeljuhi 1/C, Žminj, član općinskog vijeća
Općine Žminj povrijedio zakon o financiranju jer da nije u propisanom roku dostavio
Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu sa sastavnim
dijelovima čime je povrijedio članak 30. stavke 2. i 3. Zakona o financiranju. Rok za dostavu
bio je 1. ožujka 2019., a on je godišnji financijski izvještaj za 2018. dostavio 4. ožujka 2019.
godine.

Člankom 41. stavkom 1. Zakona o financiranju propisano je između ostalog da se
neovisno o prekršajnoj odgovornosti obustavlja isplata sredstava za redovito godišnje
financiranje iz proračuna članu predstavničkog tijela izabranom s liste grupe birača koji ne
dostavi državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima i
u propisanom roku u skladu s člankom 30. Zakona o financiranju. Zato je Državno izborno
povjerenstvo predložilo općinskom vijeću Općine Žminj donošenje Odluke o obustavi isplate
sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Žminj za vijećnika Sanjina
Debeljuha za kojeg je utvrđeno da nije postupio u skladu s člankom 30. Zakona o
financiranju.
Prema odredbi članka 41. stavak 3. Zakona o financiranju, navedena obustava isplate
traje do dostave godišnjeg financijskog izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos
isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave.
Obzirom na to da je financijski izvještaj dostavljen sa zakašnjenjem od tri dana, to je i
iznos sredstava koja se imaju obustaviti od isplate određen razmjerno (2000/366x3=16,39).

