
-PRIJEDLOG- 

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti,izborne promidžbe i 

referenduma  (Narodne novine, broj 29/19) i članka 31. Statuta Općine Smokvice („Službeni glasnik 

Općine Smokvica“ br. 3/09, 22/13, 6/18 ), Općinsko vijeće Općine Smokvice na 14. sjednici, održanoj 

8.svibnja 2019. godine, donijelo je 

ODLUKU 
o raspoređivanju  sredstva Proračuna  Općine Smokvice za financiranje 

političkih stranaka  Općinskog vijeća Općine Smokvica u 2019. godini 

 

Članak  1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava  koja se u Proračunu Općine Smokvice osiguravaju 

za redovno godišnje financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: 

sredstva), u visini od 9.000,00 kuna. 

Raspodjela sredstava iz stavka 1. ovog  članka utvrđuje se za razdoblje 2019. godine. 

 

Članak 2. 

Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke  koje imaju vijećnike  u 

Općinskom vijeću Općine Smokvice. 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstva  za 

svakog člana  u Općinskom vijeću Općine Smokvica, tako da u pojedinoj političkoj stranci 

pripadaju sredstva  razmjerna broju  njezinih članova  u trenutku konstituiranja Općinskog 

vijeća Općine Smokvice. 

Članak 3. 

 S obzirom na broj članova  u Općinskom vijeću Općine Smokvica, u trenutku konstituiranja, 

političkim strankama pripadaju sredstva u sljedećim godišnjim iznosima: 

 

Redni 

broj 

Politička stranka i nezavisni vijećnik Broj 

vijećnika 

Iznos u Kunama 

1. Hrvatska demokratska zajednica ( HDZ ) 4 4.000,00 

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske ( SDP) 3 3.000,00 

3. Nezavisna lista 2 2.000,00 

 

 Članak 4. 

Raspoređena sredstva  iz članka 3. ove Odluke  doznačuju se tromjesečno  političkim strankama 

na njihove račune, iz sredstava proračuna Općine Smokvica. 

 

Članak 5. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka donesena na 12.sjednici Općinskog 

vijeća 20.prosinca 2018.g. KLASA:021-05/18-01/12, URBROJ: 2138-04-18-12-10. 

Sredstva potrebna za provedbu ove odluke osigurat će se u 1. rebalansu proračuna Općine 

Smokvica. 

Članak 6. 

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

Smokvica . 

KLASA:  021-05/19-01/14 

URBROJ: 2138-04-19-14- 

Smokvica, 8.svibnja 2019.g. 

Predsjednik  Općinskog  vijeća: 

Ljubo Kunjašić,mag.ing.agr. 


