


 

          Prijedlog 23. lipnja 2020. 

 Na temelju članka čl. 41. st. 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-pročišćeni tekst, 2/14-Odluka 

USRH, broj U-I-2986/2013, 96/16 i 70/17), vezano uz čl. 96. Zakona o financiranju političkih 

aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj  26/19 i 98/19), a na 

prijedlog Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, KLASA: 402-10/17-03/834, 

URBROJ: 507-03/08-20-11 od 19. veljače 2020. godine i članka 22. Statuta Grada Pazina 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09, 4/13, 23/14, 1/18 i 5/20.), Gradsko vijeće Grada 

Pazina, na sjednici održanoj dana __________ godine, donosi 

 

 

O D L U K U 

o obustavi isplate sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Pazina  

                               Valteru Milohaniću, članu Gradskog vijeća Grada Pazina 

 

Članak 1. 

 Ovom se odlukom Valteru Milohaniću, članu Gradskog vijeća Grada Pazina izabranog s 

liste grupe birača, obustavlja isplata sredstva određenih Odlukom o raspoređivanju sredstva za 

financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada 

Pazina za razdoblje od siječnja do prosinca 2020 godine KLASA: 021-05/19-01/89, 

URBROJ:2163/01-03-02-19-4 od dana 19.12.2019. godine razmjerno vremenskom razdoblju 

zakašnjenja dostave godišnjeg financijskog izvještaja za 2018. godinu Državnom izbornom 

povjerenstvu. 

 

Članak 2. 

Obustava isplate iz članka 1. ove Odluke odnosi se na razdoblje od 1. ožujka 2019. godine 

do 8. ožujka 2019. godine. 

 Zbog zakašnjenja dostave godišnjeg financijskog izvještaja za 2018. godinu ukupni iznos 

za 2020. godinu utvrđen Odlukom iz točke I. ove Odluke umanjit će se za iznos od 124,75 kuna i 

to prilikom isplate za treće tromjesečje. 

           Za provedbu Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun. 

  

Članak 3. 

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

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.  

 

 

KLASA: 021-05/20-01/06 

URBROJ: 2163/01-03-02-20- 

Pazin, ________ 2020. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

                                                                                                    Predsjednik  

   Gradskog vijeća 

           Davor Sloković 



 
 

O B R A Z L O Ž E N J E  

Odluke o obustavi isplate sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada 

Pazina Valteru Milohaniću, članu Gradskog vijeća Grada Pazina 

 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE  

 

Pravna osnova za donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje 

financiranje iz Proračuna Grada Pazina Valteru Milohaniću, članu Gradskog vijeća Grada Pazina 

sadržana je u odredbi 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-pročišćeni tekst, 2/14-

Odluka USRH, broj U-I-2986/2013, 96/16 i 70/17), a kojim 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 22. Statuta kojim je propisano da Gradsko 

vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga 

Grada Pazina.  

Odredbe članaka gore navedenog zakona primjenjuju se temeljem odredbi  čl. 96., te čl. 

97. st. 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne 

novine“ broj  26/19 i 98/19) – prijelazne i završne odredbe, a kojima je propisano da postupci 

koji su započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona, a koji nisu dovršeni, dovršit će se prema 

odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, 

br. 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. – pročišćeni tekst, 2/14. – Odluka Ustavnog suda Republike 

Hrvatske, 96/16. i 70/17.), kao i da se godišnji financijski izvještaji političkih stranaka, 

nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika za 2018. godinu, zajedno s prilozima, sastavljaju se i 

dostavljaju Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu i objavljuju u skladu 

s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. 

 

      II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I 

SVRHA KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEMA AKTA  

 

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske je dopisom KLASA: 402-10/17-

03/834, URBROJ: 507-03/08-20-11 od 19. veljače 2020. godine (u prilogu) izvijestilo da je 

nakon provedenog nadzora godišnjih financijskih izvještaja članova predstavničkih tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste birača za 2018. godinu, utvrdilo da 

Valter Milohanić, član Gradskog Vijeća Grada Pazina, izabran s liste grupe birača, nije u 

propisanom roku dostavio Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj za 

2018. godinu sa sastavnim dijelovima te da je time povrijedio članak 30. stavak 2. i 3. Zakona o 

financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Rok za dostavu bio je 1. ožujka 2019. 

godine, a navedeni godišnji financijski izvještaj dostavljen je 9. ožujka 2019. godine. Odredbom 

članka 41. stavka 1. gore navedenog Zakona, a koji se primjenjuje sukladno čl. 96. Zakona o 

financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj  

26/19 i 98/19), 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, nezavisnom zastupniku koja ne dostavi Državnom izbornom 

povjerenstvu godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima i u propisanom roku. Slijedom 



navedenog Državno izborno povjerenstvo predlaže Gradskom vijeću Grada Pazina donošenje 

Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pazina 

za nezavisnog vijećnika Valtera Milohanića. 

Odlukom o raspoređivanju sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih 

s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje o siječnja do prosinca 2020 

godine KLASA: 021-05/19-01/89, URBROJ:2163/01-03-02-19-4 od dana 19.12.2019. godine 

utvrđeno je da Valteru Milohaniću, kao članu Gradskog vijeća s liste grupe birača, na mjesečnoj 

razini  pripadaju sredstva u iznosu od 537,63 kune, a koja se isplaćuju tromjesečno.  

Zbog zakašnjenja dostave godišnjeg financijskog izvještaja za 2018. godinu iznos za 

2020. godinu umanjit će se za iznos od 127,75 kuna i to prilikom isplate za treće tromjesečje.  

 

Obračun: 

Iznos sredstva koje pripadaju na dnevnoj razini:  17,82 kn 

Kašnjenje: 7 dana 

Ukupno: 127,75 kn 

 

 
 

 

 

 


