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promidžbe za izbor Općinskog načelnika 
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2. Odluka o isplati naknade troškova  izborne  

promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća  

Općine Marina                                               .............................................  stranica  279. 

 

 

 



Stranica 278 -Broj: 19/13      SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA      Srijeda  18. rujna  2013. godine 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članaka II.  Odluke Vlade Republike Hrvatske o 

visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih 
zamjenika („Narodne novine“ broj 51/13), općinski načelnik Općine Marina dana 18. rujna 2013. donio je  

 

 

O D L U K U 
 

o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika 

Općine Marina 

 

I. 

Ovom odlukom određuje se isplata naknade troškova izborne promidžbe za izbor Općinskog načelnika 
Općine Marina i njegovog zamjenika. 

 

II. 

Pravo na isplatu naknade iz točke I. Ove Odluke ostvaruju kandidati koji su dobili po objavi izbornog 
rezultata najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore, a visina naknade 

određena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske. 

 
III. 

 

Naknade će se isplatiti kako slijedi: 
 

- Kandidat: ANTE MAMUT                                                                   12.000,00 

- Kandidat: LJUBOMIR RADIĆ             12.000,00 

- Kandidat: JAKŠA NAJEV, mr.sc.            10.000,00 
   

 

 
IV. 

Naknade iz točke III. Ove Odluke isplatiti će se na žiro račune i to : političkim strankama – na poseban račun 

političke stranke otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe, grupama birača – na poseban račun 

nositelja grupe birača otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe, odmah nakon dostave podataka o 
računima primatelja naknade. 

Izdaci će teretiti Proračun Općine Marina- Glava 001- Aktivnost : Poslovanje općinskog vijeća – pozicija 

165-Troškovi izborne promidžbe za izbor načelnika i članova vijeća. 
 

V. 

Ova Odluka stupa na stagu  dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine Marina“ 
 

Klasa:402-08/13-80/64      Općinski načelnik: 

Ur.broj:  2184/02-02/01-13-1 

         Ante Mamut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stranica 279 -Broj: 19/13      SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA      Srijeda  18. rujna  2013. godine 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članaka II.  i  IV Odluke Vlade Republike Hrvatske 

o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 51/13), općinski načelnik Općine Marina dana 18. 

rujna 2013. donio je  

O D L U K U 

 

o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog 

Vijeća Općine Marina 

 
I. 

 

Ovom odlukom određuje se isplata naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća 
Općine Marina. 

 

II. 

Pravo na isplatu naknade iz točke I. Ove Odluke ostvaruju političke stranke i liste grupe birača koje su po 
objavi izbornog rezultata dobile najmanje jednog člana u Općinskom vijeću Općine Marina, a visin naknade 

određena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske. 

 
III. 

 

Naknade će se isplatiti kako slijedi: 
 

- Kandidacijska lista grupe birača,nositelj liste ANTE MAMUT 

Za 6 članova općinskog vijeća                 9.000,00 

- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ 
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA za 5 članova općinskogž 

Vijeća                    7.500,00 
- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE 

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA 

HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI 

Za 2 člana općinskog vijeća      3.000,00 
 

IV. 

Naknade iz točke III. Ove Odluke isplatiti će se na žiro račune i to : političkim strankama – na poseban račun 
političke stranke otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe, grupama birača – na poseban račun 

nositelja grupe birača otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe, odmah nakon dostave podataka o 

žiro računima primatelja naknade. 
Izdaci će teretiti Proračun Općine Marina- Glava 001- Aktivnost : Poslovanje općinskog vijeća – pozicija 

165-Troškovi izborne promidžbe za izbor načelnika i članova vijeća. 

 

V. 
Ova Odluka stupa na stagu dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine Marina“ 

 

Klasa:402-08/13-80/63       Općinski načelnik: 
Ur.broj:  2184/02-02/01-13-1 

                                         Ante Mamut 
 
 
 
________________________________________________________________________________________ 

   IZDAVAČ:  Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni 

urednik: Ante Mamut     – PRIPREMA:  Jedinstveni upravni odjel Općine Marina 
 


