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                            OPĆINA TORDINCI 
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Tordinci,  25. studeni 2021. godine 
 
 
 Temeljem članka 5. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) i članka 29. Statuta Općine 
Tordinci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije br. 09/21), Općinsko vijeće 
Općine Tordinci na  sjednici  održanoj 25. studenog 2021. godine donosi: 
 
 

Izmjenu i dopunu Odluke  
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Tordinci za 2021. godinu 

 
 

Članak 1. 
 Ovim izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tordinci za 2021. godinu (Službeni vjesnik 
Vukovarsko-srijemske županije broj 22/20) mijenja se članak 2 i glasi:  
 

 U Proračunu Općine Tordinci za 2021. godinu osigurana su sredstva za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tordinci u iznosu od 1.000,00                 
kuna po svakom članu Općinsko vijeća.  

Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun 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. 

 
 
 
Mijenja se članak 5 i glasi: 
 
 Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se godišnja 
sredstva osigurana u Proračunu Općine Tordinci za 2021. godinu kako slijedi: 
 



HDZ (5)                                                      5.000,00 kn 
 
HNS-HSLS (1)                                           1.000,00 kn 
 
HKS-HRVTSKI SUVENERISTI (1)         1.000,00 kn 
 
Željko Lukadinović – grupa birača - izjavom se odrekao od prava na redovito godišnje  
                                    financiranje 
 
Mariška Volinek – grupa birača - izjavom se odrekla od prava na redovito godišnje  
                               financiranje 
 
 

Članak 2. 
 

U preostalom dijelu Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih 
u sazivu Općinskog vijeća Općine Tordinci u 2021. godini (Službeni vjesnik Vukovarsko-
srijemske županije broj 22/20) ostaje nepromjenjena. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u  „Službenom vjesniku“ Vukovarsko 
srijemske županije. 
 
 
 
                                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VJEĆA 
                                                                                             Zdravko Ivanković 


