Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne
promidžbe i referenduma (NN 29/19 i 98/19), članka 29. Statuta Općine Bošnjaci («Službeni
vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 06/13, 1/18 i 3/20) i članka 40. Poslovnika
Općinskog vijeća Bošnjaci, Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 31. sjednici održanoj
05. ožujka 2021. godine, donosi
O DLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju
članove u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Bošnjaci
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito financiranje političkih aktivnosti
za 2021. godinu, koja su planirana u Proračunu Općine Bošnjaci za 2021. godinu.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama razmjerno broju
dobivenih mjesta članova u Općinskom vijeću prema konačnim rezultatima izbora.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkoj stranci
pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu.
Podzastupljeni spol u Općinskom vijeću Općine Bošnjaci su žene.
Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos od 290,00 kuna,
a za svaku članicu Općinskog vijeća utvrđuje se jednaka mjesečna naknada u iznosu od
319,00 kuna.
U skladu sa stavkom 1. ovoga članka proračunska sredstva raspoređuju se političkim
strankama prema broju njihovih članova u mjesečnim iznosima kako slijedi:
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Članak 4.
Raspoređena sredstva iz članka 3. ove Odluke doznačuju se na žiro-račun političke
stranke tromjesečno u jednakim iznosima, odnosno, ako se završetak mandata ne poklapa sa
završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja
mandata.
Sredstva raspoređena u skladu s ovom Odlukom doznačuje Jedinstveni upravni odjel.

Članak 5.
U pogledu korištenja sredstava i podnošenja
podnošenja financijskih izvještaja političke
politi
stranke su
dužne postupati u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih
političkih aktivnosti, izborne
promidžbe i referenduma.
Članak 6.
Ova Odluka primjenjivati ćee se do stupanja na snagu odluke Vlade Republike
Hrvatske
ske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih
kih tijela jedinica lokalne i područne
podru
(regionalne) samouprave.
Članak 7.
Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje,
zna enje, bez obzira da li se koriste u muškom
ili ženskom rodu, obuhvaćaju
ćaju na jednak način
na i muški i ženski rod.
Članak 8.
Ova Odluka objaviti će se u ''Službenom vjesniku'' Vukovarsko-srijemske
Vukovarsko srijemske županije, a
primjenjuje se od 01. siječnja
čnja 2021. godine.
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