
 

Na temelju članka 7. stavak 1. i članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, 
izborne promidžbe i referenduma (“Narodne novine” broj 29/19 i 98/19) i članka 33.  Statuta Općine 
Jelsa  (“Službeni glasnik Općine Jelsa“, broj: 3/21 ), Općinsko vijeće Općine Jelsa  na    IV. sjednici  
održanoj  15. prosinca  2021. godine, donosi :  

 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelsa  za  2022. godinu 

   

Članak 1. 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova 
izabranih s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: nezavisni vijećnici) zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Jelsa  (u daljnjem tekstu: Vijeće) planirana za  2022.g.  na način i pod uvjetima 
utvrđenim Zakonom. Za tu namjenu osigurana su sredstva u Proračunu Općine Jelsa  za 2022. 
godinu. 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se na 
jednak način na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 
 

Članak 2. 

Za svakog člana Vijeća utvrđuje se godišnji iznos  sredstava od 2.000,00 kuna. 

Za svakog člana Vijeća koji je podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 
2. 200,00 kuna.  

Podzastupljenost spola u smislu stavka 2. ovog članka postoji ako je zastupljenost jednog 
spola u Vijeću niža od 40%.  

  

Članak 3. 

Političkim strankama i listama grupe birača  koje su zastupljenje u Općinskom vijeću  u 
razdoblju od 01.  siječnja 2022.g. do 31. prosinca 2022.g.  raspoređuju se sredstva osigurana u 
Proračunu Općine Jelsa za 2022.g.  u iznosima kako slijedi:   

 

 - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP –  8. 200,00  Kn 

    ( 3 člana  / 1 članica ) 

 -  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA  - HSS  -  4.000,00 Kn 

     ( 2 člana )   

 -  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ –  8.000,00  Kn 

   ( 4 člana  ) 

 -  LISTA GRUPE BIRAČA EVA MARIJA ČURIN   -    2.200,00 Kn 

    ( 1 članica )  

  -  DOMOVINSKI POKRET – DP  -  2.000,00 Kn  

     ( 1 član) 

- LISTA GRUPE BIRAČA LUKIN BELIĆ  -     2.000,00 Kn 

   ( 1 član ) 

 

 

 

 



Članak 4. 
Financijska sredstva iz članka  3.  ove Odluke doznačiti   će se na žiro račun političke stranke, 

odnosno na poseban račun  liste grupe birača.  

 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od dana objave u   “Službenom glasniku Općine 

Jelsa“. 

 

Klasa : 013-04/21-01/2 

Urbroj :2128/02-21-1                                                                                        Predsjednik Općinskog vjeća 

 Jelsa, 15. prosinca 2021.g.                                                                                    Jure Gurdulić, dipl.oec.  

 


