Temeljem članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i
referenduma („Narodne novine“, br. 29/19. i 98/19.) i članka 35. Statuta Općine Janjina („Službeni
glasnik Dubrovačko – neretvanske županije“, broj 6/13., 11/18. i 7/20.), Općinsko vijeće Općine Janjina
na 3. sjednici, održanoj 21. prosinca 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
iz proračuna Općine Janjina za 2022. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje način financiranja političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike
Općinskog vijeća Općine Janjina (u daljnjem tekstu: Vijeće).
Članak 2.
Ukupni iznos sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka za svaku proračunsku godinu,
utvrđuje se i osigurava u proračunu Općine Janjina, u skladu s posebnim zakonom.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog
vijećnika u vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih
vijećnika u trenutku konstituiranja vijeća.
Članak 4.
Političkoj stranci za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, pripada i pravo na
naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.
Podzastupljenost spola u smislu stavka 1. ovoga članka postoji ako je zastupljenost jednog spola u vijeću
niža od 40 %.
Političkoj stranci se u tijeku proračunske godine mogu povećavati ili smanjivati financijska sredstva
propisana ovom odlukom, ukoliko dođe do promjene broja članova vijeća iz reda podzastupljenog spola,
koje ta politička stranka ima u vijeću.
Članak 5.
Iznos sredstava iz članka 2. ove Odluke koji pripada pojedinoj političkoj stranci utvrđuje se kako slijedi:
- ukupni iznos osiguranih sredstava u Proračunu – 7.200,00 kn,
- ukupni broj vijećnika – 7, (5 vijećnika i 2 vijećnice),
- godišnji iznos sredstava po vijećniku – 1.000,00 kn i po vijećnici – 1.100,00 kn.
Iznos iz stavka 1. ovog članka se uplaćuje tromjesečno.
Članak 6.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiro-račun političke stranke, 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.
Članak 7.
Riječ "vijećnik" u ovoj Odluci se u odgovarajućem padežu odnosi na oba spola.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Dubrovačko neretvanske županije“
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