
Na temelju članka 47. Statuta Općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 

broj 3/18) i Odluke o Proračunu općine Bukovlje za 2017.g. (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije broj 26/I/16) općinski načelnik podnosi 

 

IZVJEŠĆE  
o izvršenju raspodjele 

sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 2017. godini 

 

            Članak 1. 

 

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka na području Općine 

Bukovlje u 2017.godini, usvojena je na 21. sjednici Općinskog vijeća Općine Bukovlje održanoj 22. 

prosinca 2016.godine.  

Članak 2. 

 

Plan rasporeda sredstava za redovito financiranje političkih stranaka na području Općine 

Bukovlje u 2017.godini ostvaren je kako slijedi: 

 

Naziv političke stranke Broj vijećnika Iznos u kunama 

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 4 4.920,00 

Socijaldemokratska partija – SDP 4 4.800,00 

Hrvatska stranka prava – HSP AS 1 1.320,00 

Hrvatska seljačka stranka – HSS 1 1.200,00 

Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati HNS 1 1.200,00 

Hrvatska stranka prava – HSP 1 1.200,00 

Hrvatska stranka prava – HDSSB 1 1.200,00 

 

Članak 3. 

 

Sredstva iz članka 2. ovog Izvješća raspoređena su na način da se utvrdi iznos sredstava za 

svakog člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne samouprave, tako da pojedinoj 

političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova predstavničkog tijela jedinice 

lokalne samouprave.  

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama 

pripada i pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća. 

 

   Članak 4. 

 

Za ostvarenje Plana planirana su sredstva u Proračunu Općine Bukovlje u ukupnom iznosu od 

16.000,00 kn, i ostvareno je 15.840,00 kuna. Sredstva su doznačena na žiro račun političkih stranaka iz 

Proračuna Općine Bukovlje za 2017. godinu,  sa pozicije 50 Tekuće donacije političkim stranakama. 

 

KLASA: 400-01/16-01/151 

URBROJ: 2178/25-01-18-2 

Bukovlje, 07. svibnja 2018. g. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK 

Davor Petrik 
 



Na temelju članka 25. Statuta Općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i 17/13) i članka 3. Odluke o Proračunu Općine 

Bukovlje za 2017.g. (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 26/I/16, 11/17,27/17Općinsko 

vijeće općine Bukovlje na svojoj 8. sjednici održanoj 07. svibnja  2018. godine donosi  

 

 

         ZAKLJUČAK  
 

 o usvajanju izvješća o izvršenju raspodjele sredstava 

 za redovito financiranje političkih stranaka u 2017. godini  

 

 

Članak 1. 

 

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju raspodjele sredstava za redovito 

financiranje političkih stranaka u 2017. godini. 

 

 

Članak 2. 

 

Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 

 

KLASA: 400-01/16-01/151 

URBROJ: 2178/25-02-18-3 

Bukovlje,07. svibnja  2018. g. 

 

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Danijel Kovačević, inž.građ.  

  

 




