
Na temelju članka 10.stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe i referenduma 
(Narodne novine broj 29/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije broj 10/09, 7/13, 4/18, 6/20 i 11/21 i 23/22), Općinsko vijeće Općine Oriovac na 12. sjednici održanoj 
21.12.2022. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u  

Općinskom vijeću Općine Oriovac za 2023.godine 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Oriovac za  2023.godinu, koja se osiguravaju u Proračunu Općine Oriovac za 2023. godinu. 
Općinski vijećnici izabrani sa liste Grupe birača – nezavisni vijećnici odrekli su se prava na redovito godišnje 
financiranje iz Proračuna Općine Oriovac za vrijeme trajanja mandata. 

 
Članak 2. 

 
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama razmjerno broju dobivanih mjesta članova 
u Općinskom vijeću Općine Oriovac, prema konačnim rezultatima izbora. 
Za svakoga izabranog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava 265,45 eura godišnje. 
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkoj stranci pripada i pravo na naknadu 
u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu, 26,54 eura godišnje. 
 

Članak 3. 
 

Primjenom odredbi čl.2. ove Odluke  proračunska sredstva raspoređuju se političkim strankama kako slijedi: 
- Hrvatska demokratska zajednica HDZ …….. 5 članova  + 2 članice ……. 1.380,30  EUR/godišnje 
- Most-Demokratski pokret DP …………………. 3 člana ………………………………796,35  EUR/godišnje 
- Hrvatska seljačka stranka HSS …………………  1 član ………………………………..265,45 EUR/godišnje. 

 
Raspoređena sredstva iz stavke 1. ovoga članka doznačuju se na žiro račun političke stranke tromjesečno u 
jednakim iznosima, odnosno ako se završetak  mandata ne poklapa sa završetkom tromjesečja, u tom se 
tromjesečju isplaćuje iznos razmjernom broju dana trajanja mandata. 

 
Članak 4. 

 
Ova Odluka primjenjivat će se do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za 
članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 
Članak 5. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije. 
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