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Na temelju članka 3. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i 

izborne promidžbe („Narodne novine“ br. 24/11., 61/11., 27/13., 02/14. i 96/16.), članaka 31. i 

95. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 12/13.) i članka 62. Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 12/13.), Općinsko vijeće 

Općine Križ na  …… sjednici održanoj dana …...2018. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Križ za 2018. godinu, za financiranje 

rada političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Križ  

izabranih s liste grupe birača  

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Križ izabranih s liste grupe birača (u 

daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) i to za 2018. godinu, koja se osiguravaju u Proračunu 

Općine Križ za 2018. godinu. 

 

Članak 2. 

 U Proračunu Općine Križ za 2018. godinu osigurana su sredstva za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Križ izabranih 

s liste grupe birača na poziciji: PROGRAM 10102 Financiranje ostalih aktivnosti, Aktivnost 

A101021 Financiranje rada političkih stranaka, 381 Tekuće donacije u novcu. 

 

Članak 3. 

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

pojedinoj političkoj stranci i nezavisnim članovima Općinskog vijeća Općine Križ izabranih s 

liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova Općinskog vijeća u 

trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

 Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj 

političkoj stranci i nezavisnim članovima Općinskog vijeća Općine Križ izabranih s liste 

grupe birača, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom 

članu, razmjerno broju izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola. 

 

Članak 4. 

 Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od =300,00 kn 

(slovima:tristokuna) po jednom tromjesečju.  

 Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se iznos sredstava 

od =30,00 kn (slovima:tridesetkuna) po jednom tromjesečju. 

 

Članak 5. 

 Općinsko vijeće ima 15 članova. U Općinskom vijeću zastupljene su sljedeće političke 

stranke i nezavisni članovi izabrani s liste grupe birača: 

- Hrvatska demokratska zajednica, HDZ                 5 (pet) članova 

- Hrvatska stranka umirovljenika, HSU                  1 (jedan) član 

- Socijaldemokratska partija Hrvatske, SDP                                   2 (dva) člana 

- Hrvatski laburisti - stranka rada                                                   4 (četiri) članova 

Hrvatska demokršćanska stranka, HDS                                        1 (jedan) član 

- Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti                            1 (jedan) član 

- Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Zoran Borić         1 (jedan) član. 

 

Političkim strankama i nezavisnim članovima Općinskog vijeća Općine Križ izabranih 

s liste grupe birača raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Križ za 2018. 

godinu i to za razdoblje jednog tromjesečja, razmjerno broju njenih članova i 

podzastupljenom spolu članova Općinskog vijeća u iznosima kako slijedi: 

 



                                                                                                                               PRIJEDLOG  

- Hrvatska demokratska zajednica HDZ…………………………………1.500,00 kn 

- Hrvatska demokratska zajednica HDZ, podzastupljeni spol…………..…..60,00 kn 

- Hrvatska stranka umirovljenika HSU ……………………………………300,00 kn  

- Socijaldemokratska partija Hrvatske SDP………………………………..600,00 kn 

- Socijaldemokratska partija Hrvatske SDP, podzastupljeni spol…………...30,00 kn  

- Hrvatski laburisti - stranka rada………………………………………...1.200,00 kn 

- Hrvatski laburisti - stranka rada, podzastupljeni spol……………………...30,00 kn                                                   

- Hrvatska demokršćanska stranka HDS…………………………………...300,00 kn 

- Hrvatska demokršćanska stranka HDS, podzastupljeni spol ……….……..30,00 kn 

- Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti  ………………………….300,00 kn     

- Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti, podzastupljeni spol ….......30,00 kn 

- Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Zoran Borić……………...300,00 kn     

 

Članak 6. 

             Sredstva raspoređena sukladno člancima  4. i 5. ove Odluke isplaćivati će se na žiro 

račun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog člana predstavničkog tijela 

jedinice lokalne samouprave i to tromjesečno u jednakim iznosima. 

    

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Glasniku Zagrebačke 

županije. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRIŽ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 402-08/18-01/… 

URBROJ:238/16-01-18-… 

Križ, ……………... 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća Općine Križ: 

Mladen Rogić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


