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Tuhelj, 04.10.2021.
Na temelju odredbe članka 10. stavka 3.. Zakona o financiranju političkih aktivnosti,
izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine br. 29/19 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine
Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 12/18, 3/20 i 18/21) Općinsko
vijeće Općine Tuhelj na svojoj 2. sjednici održanoj dana 4. listopada 2021. godine donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Tuhelj za financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj u razdoblju od 10. lipnja do
31. prosinca 2021. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Tuhelj za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj u 2021. godini do isteka
mandata tekućeg saziva (dalje u tekstu: Odluka) raspoređuju se preostala sredstva osigurana u
Proračunu Općine Tuhelj za 2021. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
koje imaju članove u Općinskom vijeću Općine Tuhelj u razdoblju od 10. lipnja do 31. prosinca
2021. godine.
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka osiguravana su u Proračunu
za 2021. godinu u iznosu od 13.000,00 kuna.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka pripadaju političkim strankama koje su prema konačnim
rezultatima izbora dobile mjesto člana u Općinskom vijeću Općine Tuhelj.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog člana Općinskog vijeća tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila
predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta članova u Općinskom
vijeću, prema konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama pripada i
pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Podzastupljenost spola postoji ako je zastupljenost jednog spola u Općinskom vijeću niža od
40%.
Članak 3.
Općinsko vijeće broji 6 vijećnika i 3 vijećnice te visina sredstava koja pripadaju
političkoj stranci iznosi godišnje 1.000,00 kuna po vijećniku te 1.100,00 kuna po vijećnici.
Članak 4.
U skladu s člancima 1., 2. i 3. ove Odluke, razmjerno broju izabranih članova i članica
političkim strankama za razdoblje od 10. lipnja do 31. prosinca 2021. godine raspoređuju se
pripadajući iznos sredstava za pojedine političke stranke:
- Hrvatskoj demokratskoj zajednici (2 vijećnika i 1 vijećnica) 1.741,10 kuna,
- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske (4 vijećnika i 2 vijećnice) 3.482,19 kuna,
Članak 5.
Raspoređena sredstva za redovito godišnje financiranje doznačuju se na žiroračun
političke stranke, tromjesečno, u jednakim iznosima, odnosno ako se početak ili završetak
mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje
iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Krapinskozagorske županije.
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