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Veza:    Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 013-03/16-01/01, urbroja: 65-16-03, od 16. 

ožujka 2016. godine 
 

 
  Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 
novine, broj 81/13), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, s Konačnim prijedlogom zakona 
(predlagatelji: Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke, Blok umirovljenika 
zajedno i nezavisne zastupnice Gordane Rusak i Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u 
Hrvatskome saboru), daje sljedeće 
 

 
M I Š L J E NJ E 

 
 
  Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o financiranju političkih aktivnosti i 
izborne promidžbe, s Konačnim prijedlogom zakona, kojeg su predložili Klub zastupnika 
Hrvatske socijalno-liberalne stranke, Blok umirovljenika zajedno i nezavisne zastupnice 
Gordane Rusak i Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru, predlaže se 
izmjena članka 3. stavka 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  
(Narodne novine, br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst i 2/14 – Odluka Ustavnog 
suda Republike Hrvatske), kojom se utvrđuje iznos sredstava koji se osigurava u državnom 
proračunu Republike Hrvatske za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i 
nezavisnih zastupnika. 
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  Predlaže se da se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 
i nezavisnih zastupnika osiguraju u državnom proračunu Republike Hrvatske, u iznosu od 
0,075% ostvarenih poreznih prihoda iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju 
proračuna. 
 
  Vlada Republike Hrvatske podržava da se utvrđivanje visine sredstava za 
redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika veže uz ostvarenje 
poreznih prihoda iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, ali 
predlaže da se navedeno primijeni od 1. lipnja 2016. godine. 
 
  Slijedom navedenog, Vlada Republike Hrvatske podržava predmetni Prijedlog 
zakona o izmjeni Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, s Konačnim 
prijedlogom zakona, na način da Zakon stupi na snagu 1. lipnja 2016. godine.  
 
  Ujedno, Vlada Republike Hrvatske primjećuje da je u nenormativnom dijelu 
Prijedloga zakona, kao ustavna osnova za donošenje Zakona naveden članak 2. stavak 4. 
podstavak 1. Ustava Republike Hrvatske, te s tim u vezi upućuje da je ustavna osnova za 
donošenje ovoga Zakona sadržana u članku 6. Ustava Republike Hrvatske kojim je, pored 
ostalog, propisano da se financiranje političkih stranaka uređuje zakonom. 
 
  Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila dr. sc. Dubravku 
Jurlinu Alibegović, ministricu uprave, te Borisa Miloševića, Jagodu Botički, Marka Kovačića 
i Bernarda Gršića, pomoćnike ministrice uprave. 
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