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Velika Ludina, 14.11.2017.            

 

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe („Narodne novine“ broj: 24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 2/14, 96/16 i 70/17) i članka 

34. Statuta Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 6/09, 7/11, 

2/13 i 6/14), Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 5. sjednici održanoj dana 

14.11.2017. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina 
 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina (u daljnjem 

tekstu: Općinsko vijeće), koja se osiguravaju u Proračunu Općine Velika Ludina. 

 

Članak 2. 

 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da 

pojedinoj političkoj stranci odnosno nezavisnom vijećniku pripadaju sredstva razmjerno broju 

njihovih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci 

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

predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

 

Članak 3. 

 

Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Općinskog vijeća je 13, a broj članova 

podzastupljenog spola je 2.  

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 800,00 kn. 

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u 

iznosu od 80,00 kn. 

 

Članak 4. 

 

 Sredstva iz članka 3. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Velika 

Ludina na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun svakog člana izabranog s 

liste grupe birača tromjesečno, u četiri jednaka dijela. 



Članak 5. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika na području Općine Velika ludina („Službene novine Općine 

Velika Ludina“ broj: 4/12). 

 

Članak 6. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine, a objavit će se u Službenim 

novinama Općine Velika Ludina. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

 

        Predsjednik: 

 

 

             Vjekoslav Kamenščak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O b r a z l o ž e n j e 

 

 

Temeljem članka 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  

(„Narodne novine“ broj: 24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 2/14, 96/16 i 70/17),  političke stranke 

koje imaju člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s 

liste grupa birača imaju pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe, utvrđeno je da Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. 

Člankom 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, utvrđeno 

je da za svakoga izabranog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na 

naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

Predloženi godišnji iznos sredstava ostaje nepromijenjeni u odnosu na prijašnje 

godine. 

 


