
Na temelju članka 10. stavak 3.  Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 

promidžbe i referenduma  ("Narodne novine" broj 29/19 i 98/19 ) i članka 32. Statuta Općine 

Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 5/13 i Službeni glasnik Općine 

Tisno br. 1/18), na prijedlog općinskog načelnika,  Općinsko vijeće Općine Tisno na 

svojoj_______ sjednici održanoj dana ______________donijelo je  

 

 

O D L U K U  

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za  2020. godinu  

 

 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za razdoblje 

2020. godine, koja su osigurana u Proračunu Općine Tisno za 2020.godinu.  

 

                                                         Članak 2.  

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

osiguravaju se u Proračunu Općine Tisno za 2020.godinu u iznosu od 26.800,00 kuna.  

 

 

                                                        Članak 3. 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna imaju političke stranke i 

nezavisni vijećnici koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u 

Općinskom vijeću Općine Tisno.  

 

Članak 4.  

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom 

vijeću Općine Tisno, tako da pojedinoj političkoj stranici koja je bila predlagatelj liste 

pripadaju sredstva razmjerna broju mjesta članova u Općinskom vijeću Općine Tisno, prema 

konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća Općine Tisno.  

 

                                                         

                                                      Članak 5. 

Za  svakog člana Općinskog vijeća Općine Tisno utvrđuju se sredstva u iznosu od 

2000,00 kuna godišnje.  

Za svakog člana Općinskog vijeća Općine Tisno podzastupljenog spola, političkim 

strankama i nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini 10% iznosa iz stavka 

1. ovog članka, predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća Općine Tisno.  

Podzastupljenost spola u smislu stavka 2. ovog članka postoji ako je zastupljenost 

jednog spola u Općinskom vijeću Općine Tisno niža od 40%.  

 

 

 

 

 

 



 

Članak 6.  

Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskog vijeću 

raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Tisno za 2020. godinu kako slijedi: 

 
Red. 

broj 
Naziv političke stranke Broj članova  Broj članova 

podzastupljenog spola  

Ukupno raspoređena 

sredstva za 2020.g. 

    1. Socijaldemokratska partija 

Hrvatske - SDP 

        7              3      14.600,00 kuna 

     2.  Hrvatska demokratska 

zajednica-  HDZ 

        5              1      10.200,00 kuna 

     3.  Živi zid         1               /         2.000,00 kuna 

UKUPNO:         13 4      26.800,00 kuna 

 

 

Članak 7. 

Raspoređena sredstva doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno na poseban 

račun nezavisnog vijećnika, 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 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u Službenom glasniku 

Općine Tisno. 

 

 

KLASA: 021-05/ 

URBROJ: 2182/05-01/ 

Tisno,  

 

     

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

               

          PREDSJEDNIK: 

 

                                         Petar Jakovčev, v.r. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


