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98.) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine 

Čavle za 2023. godinu 

 

 
Temeljem članka 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 
29/19 i 98/19) i čl. 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i SN OČ 03/21, 12/21 i 
pročišćeni tekst 04/22) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih 

stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2023. godinu 
 
 

Članak 1. 
U Proračunu Općine Čavle za 2023. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih 
u Općinskom vijeću u iznosu od 7.963,37 EUR. 
 

Članak 2. 
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednak godišnji iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj 
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog 
vijeća. 
 

Članak 3. 
Za svakog člana Općinskog vijeća u 2023. godini utvrđuje se godišnji iznos sredstava u iznosu od 600 EUR. 
 
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola godišnja naknada uvećava se za iznos od 54,45 EUR. 
 

Članak 4. 
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine 
Čavle za 2023. godinu razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, kako slijedi: 
 

Hrvatska demokratska zajednica  1.800,00 EUR 

Socijaldemokratska partija Hrvatske  2.454,45 EUR 

Primorsko-goranski savez  1.254,45 EUR 

Unija Kvarnera  1.200,00 EUR 

Akcija mladih  600,00 EUR 

Hrvatska stranka umirovljenika 654,45 EUR 

 
Članak 5. 

Sredstva propisana ovom Odlukom, a koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se 
na žiroračun ogranka političke stranke otvoren za njezino redovito financiranje djelatnosti. 
 
Sredstva iz ove Odluke doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Općine Čavle, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine. 
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