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Vrbanja, 26. srpnja 2021.

Na osnovi članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima ('J.{arodne

novine'o, broj 1'44/t2, t2t/I6,98/19,42/20, I44l20 i37l2I), članka 42. stavka 2. podstavka 1.

i 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (,,Narodne
novine", broj 291t9 i 98119, dalje: Zakon o financiranju) te Odluke Vlade Republike Hrvatske
o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave (,,Narodne novine", broj 4Il2I) općinsko
izborno povjerenstvo općine Vrbanja 26. srpnja 2021. donijelo je

ODLUKU
o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe

na izboru članova općinskog vijeća općine Vrbanja 202t.

L
ovom odlukom utvrđuje se pravo na naknadu i visina naknade troškova izborne

promidžbe iz proračuna općine Vrbanja političkim strankama i kandidacijskim listama grupe

birača (dalje: izborni sudionici) na izboru članova općinskog vijeća općine Vrbanja održanim
u svibnju 2021. (dalje: izbori).

il.
Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove odluke imaju izbomi sudionici koji su u

sklađu s konačnim rezultatima izbora KLASA: 0I3-0I/2I-0I/404, URBRoJ: 2212-08/21-
0I10I-2I-I9 od 19. svibnja 202l., dobili najmanje jednog člana u općinskom vijeću i to u
iznosu od 1.500,00 kunaza svakog dobivenog člana.

Naknada troškova izborne promiđžbe ne smije se isplatiti izbornim sudionicima iz
stavka 1. ove točke u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe utvrđenom u

Izvješću Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o provedenom nadzoru

financiranja izborne promidžbe na izborima za č|anove općinskog vijeća općine Vrbanja,
KLASA: 013-06/21-06/16, URBROJ: 507-04102-21-32 od 19. srpnja 2A21.

IIL
U sk|adu s točkom II. ove ođluke pravo na naknađu troškova izborne promidžbe imaju:



a) Političke stranke

1. HRVATSKA DEMoKRATSKA ZAJEDNICA -IĐZ

u visini ostvarenih troškova izborne promidžbe u ukupnom iznosu od 7.768,75
kunaza 6 dobivenih članova u općinskom vijeću

2. DEMOKRATSKI HSS - DHSS

visini ostvarenih troškovaizbome promidžbe u ukupnom iznosu od 3.612,50 kuna
za3 dobivena člana u općinskom vijeću

3. DOMOVINSKI POKRET _ DP

u visini ostvarenih troškova izbome promidžbe u ukupnom iznosu od 0,00 kunaza
dobivenog 1 člana u općinskom vijeću

4. HRVATSKI SUVERENISTI
HRVATSKA KONZERVATI\.TNA STRANKA - HKS

u ukupnom iznosu od 1.500,00 kunaza dobivenog 1 člana u općinskom vijeću

b) Kandidacijske liste grupe birača

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - GoRAN DUCIĆ

u ukupnom iznosu od 3.000,00 kunaza 2 dobivena člana u općinskom vijeću

IV.
Naknada troškova izborne promiđžbe isplaćuje se na poseban račgn za financiranje

izborne promidžbe izbornog sudionika.

v.
Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se iz proračuna općine Vrbanja u roku

od 15 dana od dana objave Izvješća iz točke II. stavka 2. ove odluke.

VL
ova odluka dostavlja se načelniku općine Vrbanja na izvršenje.

YII.
ova odluka objavit će se na mrežnoj stranici općine Vrbanja, www.opcina-vrbanja.hr.

Predsjednica
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Marijana



U privitku:
Podaci potrebni za isplatu naknade troškova izborne promidžbe:

- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA _ IĐZ, oIB 04150008463, Zagreb,
Tr g žrtav a fašizma 4/III' HR0323 60000 1 3 00 I 57 17 9 Zagt ebačka banka d. d.

- DEMOKRATSKI HSS DHSS, OIB 97342816373, Zagreb, Gajeva 32,
HR9723600001 300 1 64314 Zagrebačka banka d.d.

- HRVATSKA KONZERVATITNA STRANKA - HKS, OIB 67244775517, Zagreb,
Metalčeva 5, HR9124080021500007I75 Partner banka d.d. Zagreb

- GoRAN DUCIĆ, oIB 93929342633, Vrbanja' Bana Jelačića 37,
HR87234000935 1 1 03 8502 Privredna banka d.d. Zagreb

Dostaviti:
- Načelniku općine Vrbanja:

opcina@opcina-vrbania.hr, opcina.vrbanja@vu.t-com.hr
- Izbornim sudionicima iz točke III. ove odluke:
- zeljkozaperl5@email.com,hdz@hdz.hr
- sstiba@email.com, zdenko.podolar@vusz.hr, demokratskihss@gmail.com
- mali.landekic@hotmail.com , stipo.mlinaric@smail.com , info@domovinskipokret.hr
- ivan3pavic@smail.com , denis.bevanda@smail.com , kontakt@suverenisti.hr 
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konzervativci@konzervativc i.hr
- goranducic@alnet.hr
- Ministarstvo financija, pisarnica@mfin.hr
- Arhiva, ovdje

i-J !,




