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Članak 5.

ODLUKU

Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika
ostvaruje se na temelju potvrde škole kojom se
potvrđuje da je učenik u školskoj godini 2014./2015.
upisao, te da redovito pohađa srednju školu.
Potvrda iz prethodnog stavka se dostavlja
prijevozniku.
Odobreni iznos sufinanciranja uplaćuje se na
tekući ili žiro račun jednog od roditelja učenika.
U slučaju da je s prijevoznikom sklopljen pisani
ugovor, odobreni iznos subvencije uplaćuje se na
žiro račun prijevoznika.

o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću općine Donji Andrijevci

Ovom se Odlukom uređuje način raspoređivanja
sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
općine Donji Andrijevci.

Članak 6.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Sredstva iz prethodnoga članka osiguravaju se u
Proračunu općine Donji Andrijevci za 2014. godinu
u visini od 10.000,00 kn (pozicija R0048).

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Članak 3.

Klasa:023-01/14-01/37
Urbroj: 2178/04-03-14-1
Donji Andrijevci, 27.10.2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Degmečić, v.r.

20.

Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 7.
stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti
i izborne promidžbe („Narodne novine” 48/13 –
pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta općine Donji
Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije“ broj 10/09, 2/11, 3/13 i 14/14. –
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće općine Donji
Andrijevci na 10. sjednici, održanoj 27.10.2014.
godine, donijelo je

Članak 1.

Pravo na isplatu sredstava prema ovoj Odluci imaju
političke stranke koje imaju člana, odnosno
vijećnika u Općinskom vijeću.

Članak 4.
Sredstva za financiranje političkih stranaka
Općinskog vijeća, osigurana u Proračunu općine,
raspoređuju se tako da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakoga vijećnika u Općinskom vijeću
razmjerno broju vijećnika u trenutku konstituiranja
vijeća.
Za svakog vijećnika podzastupljenoga spola,
političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini
od 10% iznosa predviđenoga po svakom vijećniku.

Članak 5.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se
tromjesečno u jednakim iznosima, razmjerno broju
članova svake političke stranke zastupljene u
Općinskom vijeću.
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Članak 6.

Raspoređena sredstva iz članka 2. ove
Odluke doznačuju se tromjesečno na račun
političkih stranaka. Njihova je obveza knjigovodstveno ih obrađivati i omogućiti uvid
mjerodavnim tijelima u način raspolaganja
sredstvima, sukladno Zakonu o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
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izvršenju Proračuna općine Donji Andrijevci
za razdoblje od 1.1. do 30.6.2014. godine

I
Ovom Odlukom prihvaća se Polugodišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna općine Donji
Andrijevci za razdoblje od 1.1. do 30.6.2014.
godine.

Članak 7.
II
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/14-01/38
URBROJ: 2178/04-03-14-1
Donji Andrijevci, 27.10.2014.

Polugodišnjim obračunom Proračuna za
2014. godinu utvrđeni su
PRIHODI PRORAČUNA OSTVARENI
OD 1.1.-30.06.2014.
2.014.186,00 kn
UKUPNO RASPOLOŽIVI
PRIHODI

2.014.186,00 kn

III
PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.

Rashodi prema pozicijama Proračuna u
razdoblju od 1. 1. - 30. 6. 2014. god. utvrđeni su u
iznosu od 1.896.017 kn.

IV
21.

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o
proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12),
članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem
izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“
br. 24/13) i članka 29. Statuta općine Donji
Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije» br. 10/2009, 2/2011, 3/2013 i 14/14),
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 10.
sjednici održanoj 27.10.2014. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o

Razlika između raspoloživih prihoda i
rashoda iznosi 118.169 kn što ujedno predstavlja
višak prihoda.
V
Stanje žiro računa na dan 30.6. 2014. iznosi
89.376 kn.

VI
Općina Donji Andrijevci u 2014. godini nije
primala niti davala zajmove.

