Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnost, izborne promidžbe i
referenduma („Narodne novine“ broj 29/19) i članka 31. stavka 1. podstavka 23. Statuta Općine Topusko
(„Službeni vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Topusko
na 15. sjednici održanoj 27. kolovoza 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2019. godinu za
redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste
grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko
Članak 1.
U Odluci o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2019. godinu za redovito financiranje
političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko
(„Službeni vjesnik“ broj 67/18) u članku 3. riječi: „u iznosu od 0,075% ostvarenih poreznih prihoda iz prethodno
objavljenoga godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna“ zamjenjuju se riječima: „u visini od 1.000,00 kuna po
jednom članu Općinskog vijeća“.
Članak 2.
U članku 5. iza riječi: „političkim strankama“ dodaju se riječi: „odnosno članovima izabranim s liste
grupe birača“.
Članak 3.
U članku 6. stavak 1., briše se.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: „sredstva za redovito godišnje financiranje ostaju tom članu,
te se na istog i nadalje primjenjuju odredbe ove Odluke koje se odnose na člana Općinskog vijeća Općine Topusko
izabranog s liste grupe birača“ zamjenjuju se riječima: „sredstva za redovito godišnje financiranje za tog člana
pripadaju političkoj stranci čiji je on postao član i doznačuju se na račun te političke stranke u razdoblju do isteka
njegova mandata, neovisno o eventualnom istupanju iz te stranke u navedenom razdoblju“.
Članak 4.
U članku 7. stavku 3. riječi: „u roku od 15 dana“ zamjenjuju se riječima: „u roku od 60 dana“.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“.
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