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Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe 
i referenduma  („Narodne novine“, broj 29/19 i
sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Rogoznica u 2021. godini („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 8/20) i Odlukom o 
raspoređivanju sredstava za red
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rogoznica za razdoblje lipanj 
2021. godine („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 5/21), objavljuje se

 o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava
godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Rogoznica za 
 
 

Naziv političke stranke/

Hrvatska demokratska zajednica

Socijaldemokratska partija Hrvatske

Hrvatska seljačka stranka 

Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević

Domovinski pokret –
Most 
Loza nezavisna lista 

Lista grupe birača (Ljubo Županović)

Lista grupe birača (Joško Živković)
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3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe 
i referenduma  („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19) a u svezi s Odlukom o raspoređivanju 
sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Rogoznica u 2021. godini („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 8/20) i Odlukom o 
raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste 
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rogoznica za razdoblje lipanj 
2021. godine („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 5/21), objavljuje se

 
IZVJEŠĆE 

raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Rogoznica
godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Rogoznica za 2021. godinu 

Naziv političke stranke/nezavisnog vijećnika Iznos

Hrvatska demokratska zajednica         19.369,56

Socijaldemokratska partija Hrvatske 4.239,13

Hrvatska seljačka stranka   750,00

Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević  750,00

– DP 

Loza nezavisna lista - Loza 

3.013,04

Lista grupe birača (Ljubo Županović) 2.739,13

Lista grupe birača (Joško Živković) 2.739,13

33.599,99
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3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe 
a u svezi s Odlukom o raspoređivanju 

sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Rogoznica u 2021. godini („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 8/20) i Odlukom o 

ovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste 
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rogoznica za razdoblje lipanj - prosinac 
2021. godine („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 5/21), objavljuje se 

iz proračuna Općine Rogoznica za redovito 
godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom 

Iznos 

19.369,56 

4.239,13 

750,00 

750,00 

3.013,04 

2.739,13 

2.739,13 

33.599,99 
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