


                                                                                                                                          PRIJEDLOG 
 
 
 Na temelju članka 41. stavka 3. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 2/14 Odluka Ustavnog suda 
Republike Hrvatske, broj U-I-2986/2013, 96/16 i 70/17), na prijedlog Državnog izbornog 
povjerenstva Republike Hrvatske, KLASA: 402-10/18-03/240, URBROJ: 507-04/06-19-6 od 4. 
siječnja 2019. godine i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) Županijska skupština Sisačko-
moslavačke županije na ___. sjednici održanoj ______________ 2019. godine, donijela je 
 
 

O D L U K U 
 

o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz  
Proračuna Sisačko-moslavačke županije za političku stranku  

Hrvatska demokratska regionalna stranka - HDRS 
 
 

I. 
 Ovom se Odlukom političkoj stranci Hrvatska demokratska regionalna stranka - HDRS 
obustavlja isplata sredstava utvrđena Odlukom o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 
političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 
2019. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 34/18) razmjerno vremenskom 
razdoblju zakašnjenja dostave godišnjeg financijskog izvještaja za 2018. godinu Državnom 
izbornom povjerenstvu. 
  

II. 
 Obustava isplate iz točke I. ove Odluke odnosi se na razdoblje od 1. ožujka 2018. godine do 
5. ožujka 2018. godine. 
 Zbog zakašnjenja dostave godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu ukupni iznos za 
2019. godinu utvrđen Odlukom iz točke I. ove Odluke umanjit će se za iznos od 79,33 kuna i to 
prilikom isplate za prvo tromjesečje. 
 
             III. 
  Za provedbu ove Odluke zadužuje se Stručna služba za poslove Skupštine i opće poslove. 

 
IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Sisačko-
moslavačke županije“. 

 
KLASA: 
URBROJ: 
Sisak, 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
PREDSJEDNICA 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
 

  Ivanka Roksandić, prof. 
  



              O B R A Z L O Ž E N J E 
 

uz Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz  
Proračuna Sisačko-moslavačke županije za političku stranku  

Hrvatska demokratska regionalna stranka - HDRS 
 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 

 Pravni temelj za donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje 
financiranje iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije političkoj stranci Hrvatska 
demokratska regionalna stranka - HDRS sadržan je u odredbi članka 41. stavka 3. i 5. Zakona 
o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe kojima je propisano da odluku o 
obustavi isplate sredstava za godišnje financiranje iz proračuna jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva donosi predstavničko 
tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i članka 28. Statuta Sisačko-
moslavačke kojim je propisano da Županijska skupština donosi odluke i druge opće akte. 
 
II. OCJENA STANJA 
 

 Prema dopisu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, KLASA: 402-
10/18-03/240, URBROJ: 507-04/06-19-6 od 4. siječnja 2019. godine (u prilogu) politička 
stranka Hrvatska demokratska regionalna stranka - HDRS nije u propisanom roku dostavila 
Držabnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu sa svim 
sastavnim dijelovima te je povrijedila članka 30. stavak 2. i 3. Zakona o financiranju 
političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Rok za dostavu bio je 1. ožujka 2018. godine, a 
navedeni godišnji financijski izvještaj dostavljen je 5. ožujka 2018. godine. 
 Odredbom članka 41. stavka 1. gore navedenog Zakona propisano je između ostalog 
da se neovisno o prekršajnoj odgovornosti, obustavlja isplata sredstava za redovito godišnje 
financiranje iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, političkoj 
stranci koja ne dostavi Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj s 
propisanim prilozima i u propisanom roku. 
  Slijedom navedenog Državno izborno povjerenstvo predlaže Županijskoj skupštini 
Sisačko-moslavačke županije donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito 
godišnje financiranje iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za političku stranku Hrvatsku 
demokratsku regionalnu stranku - HDRS. 
 Odlukom o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje 
imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu 
utvrđeno je da političkoj stranci Hrvatska demokratska regionalna stranka - HDRS na 
godišnjoj razini pripadaju sredstva u iznosu od 7.140,00 kuna, a koja se isplaćuju tromjesečno 
u iznosu od 1.785,00 kuna. Zbog zakašnjenja dostave godišnjeg financijskog izvještaja za 
2017. godinu ukupni iznos za 2019. godinu utvrđen navedenom Odlukom umanjit će se za 
iznos od 79,33 kuna i to prilikom isplate za prvo tromjesečje. 
 
III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 
 

 U Proračunu Sisačko-moslavačke županije nije potrebno osigurati dodatna sredstva za 
provođenje ove Odluke. 
 
IV. TEKST ODLUKE 
 
 U prilogu. 
                                                                              



 












