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1. 

 Na  temelju članka 30.  Statuta Općine Kijevo (“Službeno glasilo općine Kijevo” br.. 15/18, 18/18, 26/20 i 32/21) 
Općinsko vijeće Općine Kijevo na svojoj 11. sjednici održanoj dana 28. listopada 2022. godine donosi  

 

ODLUKU 

o nabavi osobnog automobila 

 

Članak 1. 

 

Odobrava se nabava  rabljenog osobnog automobila za  potrebe ureda Općinskog načelnika  u vrijednosti do 
100.000,00 kuna s PDV-om.  

 

Članak 2. 

 

Ovlašćuje se Općinski  načelnik  propisati tehničke specifikacije vozila, provesti postupak nabave te potpisati Ugo-
vor o kupoprodaji vozila. 

 

Članak 3.  

 

Za provođenje ove Odluke financijska sredstva su osigurana u Proračunu Općine Kijevo za 2022. godinu. 

 

Članak 4. 

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana  objave  u „Službenom glasilu Općine Kijevo“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KIJEVO 

 

 

Klasa: 406-01/22-01/11 

Urbroj: 2182-15-01-22-03 

Kijevo, 28. listopada 2022. godine 

 

           PREDSJEDNIK: 

 

           Stipe Maloča v.r.  
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2. 

 Na  temelju  članka 5., 6..7.8.,9. i 10  Zakona  o  financiranju političkih aktivnosti  i  izborne  promidž-
be ( „Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) i članka 30.  Statuta Općine Kijevo (“Službeno glasilo opći-
ne  Kijevo” br.. 15/18, 18/18, 26/20 i 32/21), Općinsko vijeće Općine Kijevo na svojoj 11. Sjednici odr-
žanoj dana 28. listopada 2022. godine, donosi 

 
 

ODLUKU 
raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i lista grupe birača zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Kijevo za 2022. godinu 
 

Članak 1. 
U proračunu Općine Kijevo za 2022. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stanaka u 2022. 
godini u iznosu od 7.100,00 kuna. 
Dio sredstava za rad političkih stranaka i lista grupe birača u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2022. 
godine, isplaćen je sukladno Odluci raspoređivanja sredstava za rad političkih stranaka i liste birača 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kijevo za 2022. godinu („Službeno glasilo Općine Kijevo“ br. 
38/21) u iznosu od 5.325,00 
Ovom Odlukom raspoređuju se preostala sredstva za rad političkih stranaka i liste grupe birača u iz-
nosu od 1.750,00  za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. godine. 
 

Članak 2. 
Za  svakog  člana  Općinskog  vijeća  utvrđuje  se  jednaki  iznos  sredstava  tako  da  svakoj 
pojedinoj  političkoj  stranci i  listi  grupe birača pripadaju  sredstva  razmjerno  broju dobivenih mjes-
ta članova Općinskog vijeća općine Kijevo, prema konačnih rezultatima izbora za članove  Općinskog 
vijeća Općine Kijevo. 
Za  svakog  izabranog  člana  Općinskog  vijeća  podzastupljenog  spola, pojedinoj  političkoj 
stranci  i listi grupe birača  pripada  i  pravo na naknadu  razmjerno  broju  članova  Općinskog  vijeća 
podzastupljenog spola u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku. 

 
Članak 3. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se iznos sredstava od 1.000,00 kn, godišnje. 
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se iznos sredstava od 
1.100,00 kn, godišnje. 
 
Prema kriterijima iz članka 1. ove Odluke, sredstva za rad političkih stranaka/ listama grupe birača za 
razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. godine raspoređuju se sredstva u iznosu od 1.750,00 
kuna i to: 

 
Članak 4. 

Sredstva raspoređena prema članku 3. ove Odluke, doznačuju se  na žiro-račun stranke odnosno 
liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima. 
 
 
 

Redni 
broj 

Naziv političke stranke/
nositelj liste grupe birača 

Broj članova Od toga žena Raspored sredsta-
va 

  
1. 

Hrvatska demokratska zaje-
dnica 

  
6 

  
0 

1.500,00 
  

2. Most-Domovinski  pokret-
Loza nezavisna lista 

1 0 250,00 

  UKUPNO:     1.750,00 
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Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Kijevo“. 
 
 
KLASA: 401-01/22-01/11 
URBROJ: 2182-15-01-22-04 
Kijevo, 28. listopada 2022. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE KIJEVO 
 

 
PREDSJEDNIK 
Stipe Maloča  v.r. 
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Izdavač: OPĆINA KIJEVO, Bajani 12., 22310 Kijevo 

Uredništvo: Stipe Maloča, Martin Ercegovac 

tel: 022/681-004, fax: 022/681-611 

E-pošta: opcina-kijevo@si.t-com.hr 

www.kijevo.hr 

Tisak: Općina Kijevo 

 


