
 

   

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 

promidžbe i referenduma ("Narodne novine" broj 29/19, 98/19), i članka 31. Statuta Općine 

Bol ("Službeni glasnik"  Općine Bol broj 3/2021) Općinsko vijeće Općine Bol, na /2021 

sjednici održanoj dana ________________ 2021. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka, 

članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne  

(regionalne) samouprave izabranih sa lista grupe birača, 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bol   

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2022. 

godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bol i 

članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih 

sa lista grupe birača,  a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine. 

 

Članak 2. 

 

Sredstva planirana u Proračunu Općine Bol za 2022. godinu za financiranje rada političkih 

stranaka, članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

izabranih sa lista grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću  iznose 60.000,00 kuna. 

 

Članak 3. 

 

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u visini od 6.450,00 kuna, 

tako da se pojedinoj političkoj stranci i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave izabranih sa lista grupe birača, raspoređuju sredstva 

razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, a kako slijedi: 

 

- Kandidacijska  lista  grupe birača - Katarina Marčić (6 članova) – 38.700,00  kn 

 

-  Socijaldemokratska partija Hrvatske  (2 člana) – 12.900,00  kn 

 

- Hrvatska demokratska zajednica (1 član) – 6.450,00 kn 

 

Članak 4. 

 

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama i 

članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih 

sa lista grupe birača, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog 

po svakom članu Općinskog vijeća, što predstavlja iznos od 645,00 kn, tako da političkoj 

stranci pripada pravo na naknadu u visini od: 

 

- Kandidacijska  lista  grupe birača - Katarina Marčić (3 člana) -  1.935,00 kn 

 



Članak 5. 

 

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva 

raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti. 

 

Članak 6. 

 

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se na žiroračun ogranka političke 

stranke na razini Općine Bol i žiroračun vijećnika izabranih s liste grupe birača, tromjesečno u 

jednakim iznosima. 

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku« Općine Bol. 

 

Klasa: 400-01/21-01/ 

Ur. broj:  2104/02-21-02/01 

Bol,  _______________ 2021. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL 

 

Predsjednik vijeća: 

Tonči Buljan 
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