
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 26.. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

(„Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14. Odluka Ustavnog suda Republike 

Hrvatske, broj U-I-2986/2013) i članka 28. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Zadarske 

županije, broj 8/13), a na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 

(KLASA: 402-10/16-03/64, Ur.br. : 507/44-16-1), Općinsko vijeće Općine Kolan na svojoj 6. 

sjednici održanoj  _______  2016. godine, donosi 

 

ODLUKU  

 

o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kolan 

vijećniku Branimiru Tauzeru 

 

I. 

 

Branimiru Tauzeru, OIB: 20221413782, Bartula Kašića 18, 23251 Kolan, članu Općinskog 

vijeća Općine Kolan izabranom s liste grupe birača, obustavlja se isplata sredstava za redovito 

godišnje financiranje iz proračuna Općine Kolan, sukladno članku 41., stavak 3 i 5 Zakona o 

financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz razloga što nije u propisanom roku 

objavio podatke o donacijama primljenim tijekom godine do 15. srpnja 2016. godine.  

 

II. 

 

Obustava isplate iz točke I. ove odluke odnosi se na razdoblje od 15. srpnja 2016. godine do 

26. kolovoza 2016. godine, kada je imenovani objavio podatke o donacijama, a iznos isplate 

se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja objave.  

 

 III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

 

Datum: 

 

                                                  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

 

  PREDSJEDNIK  

 

Branimir Tauzer, mag.ing.aedif. 

 

 

 

Dostaviti:- Branimir Tauzer, Bartula Kašića 18, 23251 Kolan 

     - Državni izborno povjerenstvo    

                - Službeni glasnik Zadarske županije 

                - Pismohrana 

 



OBRAZLOŽENJE  

 

Dana 29. kolovoza 2016. godine zaprimljen je prijedlog Državnog izbornog povjerenstva o 

donošenju odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna 

Općine Kolan.  

 

U predmetnom prijedlogu Državno izborno povjerenstvo utvrdilo je da Branimir Tauzer nije 

ispunio obvezu koja proizlazi iz odredbe članka 26. Zakona o financiranju političkih 

aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14 – u 

daljnjem tekstu: Zakon), u smislu javne objave izvješća o donacijama na svojoj web stranici 

najkasnije do 15. srpnja tekuće godine, koje je za potporu svojeg političkog djelovanja primio 

u prvih 6 mjeseci tekuće godine, odnosno javne objave obavijesti na svojoj web stranici da 

nije primio donacije u prvih šest mjeseci tekuće godine.  

 

U prijedlogu je istaknuto da odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje 

financiranje iz proračuna Općine Kolan donosi Općinsko vijeće Općine Kolan.  

 

U istom dopisu od strane Državnog izbornog povjerenstva zaprimljena je obavijest da su 

podaci o primljenim donacijama objavljeni na internetskoj stranici Branimira Tauzera 

objavljeni 26. kolovoza 2016. godine. 

 

S obzirom da je utvrđeno kako je Branimir Tauzer 26.kolovoza 2016. godine objavio da nije 

primio donacije za radoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016 godine, što je 42 (četrdeset i dva) 

dana kasnije od propisanog roka, sukladno odredbi članka 41. stavka 5. Zakona, Općinsko 

vijeće Općine Kolan donosi predmetnu Odluku.  

 




