
 
 

Temeljem članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe 

(„Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14 i 96/16.), te članka 28. Statuta Općine 

Brckovljani („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ broj 06/13 i 06/15) Općinsko vijeće 

Općine Brckovljani na 35. sjednici održanoj  27. 02.2017..godine donosi: 

 

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava 

za rad političkih stranaka zastupljenih u 

sazivu Općinskog vijeća Općine Brckovljani  

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Brckovljani, a koja su osigurana u Proračunu Općine Brckovljani za prva tri 

mjeseca 2017.godine, zbog održavanja lokalnih izbora, te će se nakon konstituiranja novog 

saziva predstavničkog tijela donijeti nova Odluka.  

 

 

Članak 2. 

Svakoj političkoj stranci iz članka 1. ove Odluke pripada naknada u iznosu od 100,00 kuna za 

jedan mjesec po vijećniku Općinskog vijeća, a za svakog izabranog zastupnika 

podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 110,00 

kuna (po vijećnici). 

 

Članak 3.  

Vijećnici u Općinskom vijeću Općine Brckovljani zastupljeni su slijedećim redoslijedom 

prema političkim strankama: 

1. Hrvatska seljačka stranka - 7 vijećnika i 1 vijećnica (odnosno 2.430,00 kn) 

2. Hrvatska demokratska zajednica - 2 vijećnika i 2 vijećnice (odnosno 1.260,00 kn) 

3. Socijaldemokratska partija Hrvatske - 1 vijećnik (odnosno 300,00 kn ) 

4. Hrvatska stranka umirovljenika - 1 vijećnik (odnosno 300,00 kn) 

5. Hrvatski laburisti-stranka rada - 1 vijećnik (odnosno 300,00  kn) 

Naknada se doznačuje na žiro-račun političkih stranaka. 

 

Članak 4. 

Sredstva za rad političkih stranka iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se tromjesečno u 

jednakim iznosima. 

 

Članak 5. 



Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka objavljena u Službenom glasniku 

Općine Brckovljani br. 02/16. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Brckovljani“. 
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