REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/17-01/47
URBROJ: 2178/28-02-17/1
Gornja Vrba, 22.12.2017.
Na temelju članka 6. i 7., stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i
izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13-pročišćeni tekst) i
članka 26. Statuta Općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj
9/09, 09/11 i 3/13.), Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba, na 6. sjednici održanoj 21.12.2017.
godine, donosi:
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću
Općine Gornja Vrba za 2018. godinu
Članak 1.
Ovom se odlukom raspoređuju sredstva osigurana u Proračunu Općine Gornja Vrba
za redovno godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2018.godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da su u Proračunu Općine Gornja Vrba za 2018. godinu osigurana sredstva za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 13.000,00 kuna.
Raspored sredstava iz prethodnog stavka izvršit će se u tekućoj godini prema odredbama ove
Odluke.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke koje imaju vijećnika/cu
u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, s tim da pojedinoj političkoj stranci pripadaju
sredstva razmjerna broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Za svaku vijećnicu u Općinskom vijeću, kao pripadnicu podzastupljenog spola
utvrđuje se naknada u visini 10% većoj od iznosa sredstava predviđenih po svakom
vjećniku.
Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.000,00 kuna godišnje.

Članak 5.
Sukladno članku 3. i 4. ove Odluke političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću
raspoređuju se sredstva razmjerno broju njenih članova, oznakom na žiro račun političke stranke,
kako slijedi:
1. KANDIDACIJSKA LISTA DUSPARA MIRKO-NL
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE

(4 x 962,96) = 3.851,84 kn
(3x 1.059,26) =3.177,78 kn
(3x 962,96) = 2.888,88 kn
(2x 1.059,26) =2.118,52 kn
(1x 962,96) = 962,96 kn

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Predsjednik vijeća:
Renata Lucić
DOSTAVITI:
1. Redakcija “Službenog vjesnika”,
2. Dokumentacija,
3. Pismohrana

