
        PRIJEDLOG 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TOPUSKO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 402-08/19-01/__ 

URBROJ: 2176/18-02-19-1 

 

Topusko, ________ prosinca 2019. 

 

 

 Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 

promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19.) i članka 31. stavka 1. podstavka 24. 

Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 34/09., 10/13., 48/13. - pročišćeni tekst, 

16/14., 36/17. i 8/18.), Općinsko vijeće Općine Topusko na _____. sjednici održanoj ____. 

prosinca 2019. godine, donijelo je 

 

 

O D L U K U  

 

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko  

za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko, za 2020. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko (u daljnjem tekstu: 

Općinsko vijeće) za 2020. godinu, koja su osigurana u Proračunu Općine Topusko za 2020. 

godinu. 

 

Članak 2. 

 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Topusko imaju 

političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u 

Općinskom vijeću i nezavisni vijećnici. 

 

Članak 3. 

 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednak godišnji iznos sredstava za 

redovito financiranje i to iznos od 1.000,00 kuna. 



Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama i 

nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po 

svakom članu Općinskog vijeća. 

 

Članak 4. 

 

Obračun i isplatu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje 

su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Općinskom vijeću i nezavisnih 

vijećnika vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko. 

Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke odnosno na poseban 

račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima odnosno ako se  početak ili 

završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju 

isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.  

 

Članak 5. 

 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. 

godine. 

 

 

        PREDSJEDNIK 

 

                  Zlatko Iskrić, v. r.  

 

 

 

  

 

 


