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 Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

(Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16), te članka 18. točke 2. Statuta Općine 

Pićan (Službene novine Općine Pićan br. 2/12), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici 

održanoj 04. kolovoza 2017. godine donosi  

 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i  

vijećnika izabranih s liste grupe birača 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan 

za razdoblje lipanj-prosinac 2017.g. 
 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se raspoređuju sredstva za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih 

s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Pićan, za razdoblje lipanj – prosinac 2017. 

godine, odnosno od mjeseca u kojem je konstituiran novi saziv Općinskog vijeća do kraja 2017. 

godine. 

 

Članak 2. 

Sredstva predviđena ovom Odlukom, osiguravaju se u Proračunu Općine Pićan u iznosu 

koji se određuje prilikom donošenja Proračuna. 

Ukupni iznos sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih listi i vijećnika 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2017. godinu iznosi 13.000,00 kuna. 

 

Članak 3. 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Pićan imaju 

političke stranke i vijećnici izabrani s liste grupe birača koji su zastupljeni u Općinskom vijeću 

Općine Pićan, sve do isteka mandata. 

Sredstva se raspoređuju strankama i vijećnicima izabranim s liste grupe birača 

zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Pićan na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava 

za svakog vijećnika Općinskog vijeća, tako da pojedinoj političkoj stranci i vijećniku izabranom 

s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika na dan konstituiranja 

vijeća. 



P R I J E D L O G 

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama i 

vijećnicima izabranima s liste grupe birača pripada pravo na naknadu u visini od 10% iznosa 

predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća. 

 

Članak 4. 

Političkim strankama i nezavisnim listama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine 

Pićan, raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu za 2017. godinu na način da se utvrđuje 

mjesečni iznos za pojedinu stranku ili nezavisnu listu kako slijedi: 

 

 
STRANKA / 

LISTA GRUPE BIRAČA 
Broj članova u vijeću IZNOS mjesečno 

1. IDS 
5 

(1 član podzastupljenog spola) 
587,21 

2. HSS 3 345,41 

3. Koalicija ID-SU 2 230,19 

4. LGB Jasmina Slivar 
1 

(1 član podzastupljenog spola) 
126,83 

UKUPNI IZNOS mjesečno 1.289,64 

 

Članak 5. 

Iznos sredstava iz prethodnog članka bit će isplaćen iz Proračuna Općine Pićan za 2017. 

godinu na račun političkih stranaka i liste grupe birača. 

Sredstva se doznačuju tromjesečno na žiro račun političkih stranaka i listi grupe birača. 

Raspored sredstava iz članka 4. ove Odluke primjenjuje se od 01. lipnja 2017. godine, 

do prosinca 2017. godine. 

U pogledu korištenja sredstava, podnošenja financijskih izvještaja i drugih prava i 

obveza u vezi s provedbom ove Odluke, političke stranke i članovi Općinskog vijeća izabrani s 

liste grupe birača dužni su postupati u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih 

aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16). 

 

Članak 6. 

Na sva pitanja koja se odnose na raspored sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika 

listi grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan, a nisu uređena ovom 

Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16). 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavljuje se u Službenim 

novinama Općine Pićan. 

 

 

Općinsko vijeće Općine Pićan 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Silvan Juran 


