
 

 Na temelju članka 10. stavka 3. i članka 100. Zakona o financiranju političkih 

aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19) i članka 25. Statuta 

Općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 3/18), općinsko vijeće 

Općine Bukovlje na svojoj 22. sjednici održanoj 28. veljače 2020. godine, donosi 

 
ODLUKA 

o izmjenama Odluke o raspodjeli sredstava 

za redovito financiranje političkih stranaka u 2019. godini 
 

Članak 1. 

 

 Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 2019. 

godini ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 29/2019) članak 1. mijenja se i 

glasi: 

 „Utvrđuje se da je Proračunom Općine Bukovlje za djelatnost političkih stranaka koje 

participiraju u Općinskom vijeću za 2019. godinu osiguran iznos od 21.160,00 kuna. 

 

Članak 2. 

 

 Članak 3. mijenja se i glasi: 

 „Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 2.000,00 

kuna godišnje. 

 Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću za I., II., III. i IV. tromjesečje 

isplaćena su sredstva u iznosu od 16.320,00 kuna. 

 Preostala sredstva u iznosu od 4.840,00 kuna za III. i IV. tromjesečje rasporedit će se 

na način da svakoj političkoj stranci po vijećniku pripada iznos od 372,31 kuna te će se na taj 

način isplatiti razlika sredstava do minimalnog godišnjeg iznosa po vijećniku od 2.000,00 

kuna i za svakog vijećnika podzastupljenog spola iznos uvećan za 200,00 kuna sukladno 

Zakonu. 

 

Članak 3. 

 

   Članak 4. mijenja se i glasi: 

 „S obzirom na broj članova u predstavničkom tijelu, Općinskom vijeću Općine 

Bukovlje za redovito godišnje financiranje za III. i IV. tromjesečje političkim strankama 

pripadaju sredstva u slijedećim iznosima: 

 

Naziv političke stranke Broj vijećnika Iznos u kunama 

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 4 1.489,24 

Socijaldemokratska partija – SDP 4 1.489,24 

Hrvatska seljačka stranka – HSS 1    372,31 

Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati HNS 1    372,31 

Hrvatska stranka prava – HSP 1    372,30 

Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje- HDSSB 1    372,30 

Hrvatska stranka umirovljenika HSU 1    372,30 

 

 

 

 

  



Članak 4. 

 

 Za provedbu ove Odluke zadužuje se Viši računovodstveni referent Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Bukovlje za isplatu razlike između isplaćenih sredstava za prvih 6. 

mjeseci 2019. godine i uvećanog iznosa sredstava prema ovoj Odluci. 

 

Članak 5. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije«. 
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Bukovlje, 28. veljače 2020. godine 

 

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Danijel Kovačević, inž.građ. 

 


