
 

 Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe  ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14) i članka 32. Statuta Općine 

Oprisavci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 06/13), Općinsko vijeće Općine 

Oprisavci  na 28. sjednici održanoj 31. siječnja 2017. godine, donijelo je 

  

  

 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Oprisavci za 2017. godinu 

  

 

 

  

Članak 1. 

 Ovom  se Odlukom utvrđuje raspored sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Oprisavci (dalje u tekstu Općinsko vijeće) iz 

proračuna Općine Oprisavcii za 2017. godinu. 

 

 

Članak 2. 

 Utvrđuje se da su u Proračunu Općine Oprisavci za 2017. godinu osigurana sredstva za 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 40.000,00 kn. 

 

 

Članak 3. 

 Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Oprisavci za 2017. 

godinu imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću. 

 

 

Članak 4. 

 Sredstva za financiranje političkih stranaka raspoređuju se na način da se utvrdi jednak 

iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću te da pojedinoj političkoj stranci 

pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog 

vijeća. 

 

 

Članak 5. 

 Politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, 

ima pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća 

određenog temeljem članka 6. ove Odluke. 

 

 

Članak 6. 

 Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna 

godišnje. 

 

 

   



Članak 7. 

 Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama kako 

slijedi: 

 

  

Redni 

broj 

Naziv političke 

stranke/nositelja 

nezavisne liste 

Broj 

članova 

Od toga žena Raspoređena 

sredstva - KN 

1. HSS 2 0 4.000,00 

2. HDZ 4 0 8.000,00 

2. SDP 5 0 10.000,00 

3. HNS 1 0 2.000,00 

4. HSLS  1 0 2.000,00 

 
Ostale donacije političkim 

strankama 

 
 14000,00 

UKUPNO 

 

  

 

40.000,00 kn 

 

 

Članak 8. 

 Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na 

žiro račun političke stranke. 

 Sredstva iz članka 7. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine 

Oprisavci do kraja tekuće godine. 

 

Članak 9. 

 Financijska sredstva iz članka 7. ove Odluke političke stranke mogu koristiti isključivo 

za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke, odnosno programom i 

godišnjim financijskim planom. 

 Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 7. ove Odluke  za osobne potrebe. 

  

Članak 10. 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i na 

web stranicama Općine Oprisavci www. opcina-oprisavci.hr , a stupa na snagu osam dana od 

objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE OPRISAVCI 

KLASA: 023-05/17-01/06 

UR.BROJ: 2178/14-01-17-1 

Oprisavci, 31. siječnja  2017.g. 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Matej Kolobarić 

 

DOSTAVITI: 

1. „Službeni vjesnik BPŽ“, 

2. Računovodstvo, 

3. Dosje zapisnika, 

4. Pismohrana  

http://www.gundinci.hr/

