REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIRAČ
OPĆINSKO VIJEĆE
______________________________

KLASA: 402-08/17-01-03
URBROJ: 2111/04-01-17-5
Sirač, 23.08.2017.

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(Narodne novine, broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13- pročišćeni tekst, 2/14, 96/16) i članka 32.
Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 19/09, 6/10,
03/13), Općinsko vijeće Općine Sirač na 2. sjednici održanoj dana 23. kolovoza 2017. godine,
donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za
financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća
za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se način, uvjeti i postupak financiranja političkih stranaka i
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sirač.
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova
Općinskog vijeća Općine Sirač za razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine osiguravaju se u
Proračunu Općine Sirač u iznosu od 10.657,56 kn, a raspoređuju se kako slijedi:

STRANKA

HSS
HDZ/HSP
SDP

VJEĆNIĆKA MJESTA
muškarci
žene
UKUPNO
4
3
1

4
0
0

8
3
1

FINANCIJSKA SREDSTVA
iznos u kn
iznos u kn
UKUPNO
muškarci
žene
3.440,00
3.784,00
7.224,00 kn
2.580,00
0,00
2.580,00 kn
860,00
0,00
860,00 kn
UKUPNO
10.664,00 kn

Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna imaju političke stranke
koje imaju vijećnika/cu u Općinskom vijeću i članovi Općinskog vijeća koji su izabrani s liste
grupe birača.
Članak 4.
Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke političke stranke i nezavisni članovi
Općinskog vijeća mogu koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom rada i
financijskim planom političke stranke odnosno programom i planom nezavisne liste.
Članak 5.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću, a pojedinoj političkoj stranci pripadaju

sredstva razmjerna broju njenih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine
Sirač.
Svakom vijećniku u Općinskom vijeću, kao pripadniku podzastupljenog spola, pripada
pravo na uvećanu naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.
Ukoliko pojedinom članu (ili članovima) nakon konstituiranja Općinskog vijeća
prestane članstvo u političkoj stranci financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku
1. ovoga članka ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se
raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni
slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Ukoliko član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača, nakon konstituiranja
Općinskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva
za redovito godišnje financiranje iz Proračuna ostaju tom članu Općinskog vijeća izabranom s
liste birača.
Članak 6.
Obračun i isplatu sredstava iz članka 2. ove Odluke vrši Jedinstveni upravni odjel
Općine Sirač – stručni suradnik za financije.
Članak 7.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiro-račun političke stranke, odnosno na
poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim
iznosima.
Članak 8.
U pogledu korištenja sredstava, podnošenja financijskih izvještaja i drugih prava i
obveza u svezi provedbe ove Odluke, političke stranke i vijećnici izabrani s liste grupe birača
dužni su postupati u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (Narodne novine, broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-pročišćeni tekst, 2/14, 96/16).
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju
sredstava Proračuna Općine Sirač za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova
Općinskog vijeća, Klasa: 402-08/17-01-03, Urbroj: 2111/04-01-17-02 od 16.03.2017. godine.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave a objaviti će se u Županijskom
glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije.
Predsjednik:
______________________
(Stjepan Juraić, ing.str.)

