
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

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

(«Narodne novine» br. 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17) i članka 31. Statuta Općine 

Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13, 22/13, 43/15 i 13/18), 

Općinsko vijeće Općine Maruševec na 14.  sjednici održanoj  31. siječnja 2019. godine, 

donosi 

 

ODLUKU 

o raspodjeli sredstava za redovito financiranje 

političkih stranaka iz Proračuna Općine Maruševec  

 

Članak 1. 

              Ovom se Odlukom uređuje način i uvjeti financiranja političkih stranaka sa područja 

Općine Maruševec i članova Općinskog vijeća Općine Maruševec izabranih s liste grupe 

birača za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. 

 

Članak 2. 

            Utvrđuje se da je Proračunom Općine Maruševec za 2019. godinu za djelatnost 

političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća 

izabranih s liste grupe birača osiguran iznos od 30.000,00 kuna. 

           

Članak 3. 

          Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Općine Maruševec prema ovoj Odluci, 

imaju one političke stranke, odnosno članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača, 

koji djeluju na području Općine Maruševec, a čiji je najmanje jedan kandidat izabran za 

vijećnika Općinskog vijeća Općine Maruševec.              

 

Članak 4. 

            Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos 

sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću Općine Maruševec, tako da pojedinoj 

političkoj stranci, odnosno članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe birača 

pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Maruševec 

u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

            Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola politička stranka ima i pravo na 

naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po vijećniku, a utvrđenog na način propisan u 

stavku 1. ovog članka. 

          Ukoliko vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća promijeni političku stranku ili 

postane nezavisni vijećnik, financijska sredstva raspoređena sukladno stavku 1. ovog članka 

pripadaju stranci kojoj je vijećnik pripadao u vrijeme konstituiranja Općinskog vijeća. 
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           U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se 

raspoređuju sukladno stavku 1. ovog 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 Općine 

Maruševec, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Maruševec ostaju 

tom članu Općinskog vijeća izabranom s liste grupe birača, te se na istog i nadalje primjenjuju 

sve odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11, 

61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17) koje se odnose na članove Općinskog vijeća izabrane s liste 

grupe birača. 

 

Članak 5. 

            Utvrđuje se da u 2019. godini sukladno osiguranim sredstvima iz članka 2. ove Odluke 

svakoj političkoj stranci po članu i članu izabranom s liste grupe birača u Općinskom vijeću 

Općine Maruševec pripada iznos sredstava u visini od 1.985,72 kune, odnosno ukupno 

27.800,08  kuna. 

            Utvrđuje se da političkoj stranci i članu izabranom s liste grupe birača za svakog člana 

podzastupljenog spola u Općinskom vijeću Općine Maruševec pripada naknada u visini od 

2.199,92  kune, odnosno ukupno 2.199,92 kuna. 

 

 

Članak 6. 

            S obzirom na broj članova u Općinskom vijeću Općine Maruševec, u trenutku 

konstituiranja, političkim strankama i nezavisnim članovima pripadaju sredstva u slijedećim 

iznosima: 

 

Naziv političke stranke - nezavisnog člana  Broj vijećnika Iznos u kunama 

Lista grupe birača – nositelj liste: Josip Špoljar 4  7.942,88  

Hrvatska narodna stranka - HNS 3  5.957,16  

Hrvatska seljačka stranka – HSS  3  6.171,36  

Socijaldemokratska partija - SDP   2  3.971,44  

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 2  3.971,44  

Lista grupe birača – nositelj liste: Vjekoslav Bahun 1  1.985,72  

 

 

Članak 7. 

            Raspoređena sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačiti će se tromjesečno na žiro-

račune političkim strankama, odnosno na posebne račune članova Općinskog vijeća Općine 

Maruševec izabranih s liste grupa birača iz sredstava Proračuna Općine Maruševec za 2019. 

godinu. 

 

Članaka 8. 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku 

Varaždinske županije». 

 

 

                                                                                                           PREDSJEDNIK                             

                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                           Josip Špoljar, oec. 


