
Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, 
izborne promidžbe i referenduma («Narodne novine » broj 29/19) i članka 23. Statuta 
Općine Drenje («Službeni glasnik Općine Drenje» broj 1/18), Općinsko vijeće Općine 
Drenje na svojoj 14. sjednici održanoj dana 18. travnja 2019. godine, donosi    
 
 

O D L U K U 
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom uređuju se način, uvjeti i postupak financiranja redovitog 
godišnjeg rada političkih stranaka koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine 
Drenje te nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Drenje izabranih s liste grupe 
birača.  
 

Članak 2. 
 

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika osigurana u 
Proračunu Općine Drenje raspoređuju se na način da se utvrđuje godišnji iznos 
sredstava za svakog vijećnika u neto iznosu od 1.000,00 kuna.  

Izabrani nezavisni vijećnik podzastupljenog spola i politička stranka za svakog 
vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, ima pravo na dodatnu 
naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku, odnosno neto 
1.100,00 kuna po vijećniku podzastupljenog spola. 

Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih 
vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.  

 
Članak 3. 

 
Ako pojedinom vijećniku nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane 

članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, financijska sredstva 
ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u trenutku konstituiranja vijeća.  

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva 
pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su 
udruživanjem prestale postojati.  

Ukoliko nezavisni vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća postane član 
političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva pripadaju političkoj 
stranci čiji je vijećnik postao član.    
 

Članak 4. 
 
Obračun i isplatu sredstava iz članka 2. ove Odluke obavlja općinski načelnik.  

 
 
 
 



Članak 5. 
  

Nezavisni vijećnik je dužan otvoriti poseban račun za redovito godišnje 
financiranje svoje djelatnosti i o tome pisano bez odgađanja obavijestiti Općinsko 
vijeće  Općine Drenje. 

Nezavisni vijećnik kojemu mandat prestane prije isteka vremena na koje je 
izabran, dužan je u roku od 30 dana od dana prestanka mandata vratiti u proračun 
Općine Drenje: 

- neutrošena financijska sredstva dobivena iz proračuna Općine Drenje 
za redovito godišnje financiranje svoje djelatnosti te  

- novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine nabavljene sredstvima 
dobivenim iz proračuna Općine Drenje za redovito godišnje 
financiranje svoje djelatnosti.  

Iznimno od odredbe stavka 2. podstavka 2. ovoga članka, nezavisni vijećnik 
može imovinu nabavljenu sredstvima dobivenim iz proračuna Općine Drenje vratiti na 
raspolaganje Općini Drenje.   
 

Članak 6. 
 

Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačuju se tromjesečno u jednakim 
iznosima.   

 
            Članak 7.  
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika („Službeni glasnik Općine Drenje“ broj 42/12). 
 

Članak 8. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Općine Drenje“.  
  
 
 
 
Klasa: 402-01/19-01/3 
Urbroj: 2121/02-01-19-1 
Drenje, 18. travnja 2019.                
 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
              Zvonko Petanjak, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 


