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 Hum na Sutli, 18. prosinac 2013. 
 

 
 
 
 

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" 
broj 24/11, 61/11 i 27/13), članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli  (“Službene glasnik Krapinsko-zagorske 
županije” br. 11/13), općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine, 
donijelo je  

 
O D L U K U  

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih  
u općinskom vijeću Općine Hum na Sutli  za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine  

 
Članak 1.  

 
 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću 
Općine Hum na Sutli  (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine, koja se 
osiguravaju u Proračunu Općine Hum na Sutli za 2014. godinu.  
 

Članak 2.  
 

Za svakog člana  općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj 
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova općinskom vijeća u trenutku konstituiranja 
općinskog vijeća.  
Za svakog izabranog člana općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo 
na naknadu razmjerno broju članova općinskog vijeća podzastupljenog spola.  
 

Članak 3.  
 

Za svakog člana općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od  4.000,00 kuna.  
Za svakog člana općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se dodatna naknada u iznosu od 

400,00 kuna.  
Članak 4.  

 
Političkim strankama zastupljenim u općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu 

Općine Hum na Sutli   za 2014. godinu razmjerno broju članova općinskog  vijeća i broju članova općinskog 
vijeća podzastupljenog spola u iznosima kako slijedi:  
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Red. 
broj 

Naziv političke stranke broj 
vijećničkih 

mjesta 

od toga 
žena 

vijećnica 

naknada 
po 

vijećniku 

naknada po 
vijećnici+10% 

SVEKUKUPNO 
u kunama 

1. AUTOHTOHA HRVATSKA 
SELJAČKA STRANKA – A-HSS 

1 0 4.000,00  4.000,00 

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA 
ZAJEDNICA - HDZ 

1 0 4.000,00  4.000,00 

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA 
LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 

1 0 4.000,00  4.000,00 

4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA 
- HSS 

2 0 4.000,00  8.000,00 

5. KANDIDATI GRUPE BIRAČA 9 4 4.000,00 400,00 37.600,00 

6. ZAGORSKA STRANKA - ZS 1 1 4.000,00 400,00 4.400,00 

 

 
Članak 5.  

 
Sredstva raspoređena prema članku 4. ove Odluke, doznačuje se na žiroračun ogranka političke 

stranke na razini Općine Hum na Sutli. 
  

Članak 6.  
 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a primjenjuje se od 01. 
siječnja 2014. godine. 

 
 
 
 
 
           PREDSJEDNICA  
                      OPĆINSKOG VIJEĆA 
                        Rozalija Miklaužić     

 


