
 На основу члана 4. и 5. Закона о финансирању политичких странака из буџета 

Републике, града и општине, („Сл.гласник Републике Српске“ број: 65/08) и члана 28.  

Статута Општине Козарска Дубица, („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, 

број“ 7/05, 5/06, 6/07. и 2/08), Скупштина општине Козарска Дубица на 35. сједници 

одржаној дана 17.09.2008. године, донијела  је  

 

 

О Д Л У К У 

о финансирању политичких странака из буџета Општине 

 

Члан 1.  

 

 Овом Одлуком утврђују се услови, висина, начин обезбјеђивања и расподјела 

финансијских средстава из буџета Општине за финансирање редовног рада и покриће 

дијела трошкова изборне кампање политичких странака, коалиција и независних 

одборника.  

Члан 2. 

 

 Право на финансијска средства у складу са овом Одлуком остварују: 

 

- политичке странке и коалиције које имају одборнике у Скупштини;  

- независни одборници који су изабрани као независни кандидати; 

- политичке странке, листе независних кандидата и независни кандидати са 

потврђеним изборним листама и 

- регистроване коалиције са потврђеном јединственом листом кандидата. 

 

Члан 3.  

 

 Финансијска средства  користе се за:  

 

- финансирање дијела трошкова редовног рада политичке странке, коалиције 

односно одборника, 

- покриће дијела трошкова изборне кампање политичких странака, коалиција, 

независних кандидата којима су потврђене изборне листе за избор одборника. 

 

Члан 4. 

 

 Финансијска средства за финансирање трошкова из члана 3. ове Одлуке обезбјеђују 

се у буџету Општине.  

Члан 5. 

 

 Буџетом се обезбјеђују финансијска средства за намјене утврђене чланом 3. алинеја 

1. ове Одлуке у износу 1,45%  укупних буџетских прихода буџета из претходне године.  

 

 Средства из става 1. овог члана распоређују се на следећи начин:  

  

- 20% распоређује се у једнаким износима политичким странкама и коалицијама које 

имају одборнике у Скупштини и независним одборницима и 

- 80% распоређује се сразмјерно броју освојених мандата које политичка странка, 

независни одборник има у скупштини, 

 

 

 



Члан 6. 

 

 Уколико одборник у току трајања мандата, напусти политичку странку, 

финансијска средства задржава политичка странка којој је одборник до тада припадао. 

 

Члан 7. 

 

 Надлежно одјељење средства из члана 5. ове Одлуке дозначује политичким 

странкама, независним одборницима до 10-ог у мјесецу за претходни мјесец. 

 

Члан 8. 

 

 Средства за изборну кампању обезбједиће се у буџету општине за годину у којој се 

одржавају избори, у износу од 0,05% укупних буџетских прихода из претходне године. 

 

 Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату буџета дужно је двије трећине 

средстава из става 1. овог члана дозначити најкасније до дана одржавања избора.  

 

 У случају одржавања пријевремених избора средства се обезбјеђују у складу са 

ставом 1. овог члана.  

 

 Начин расподјеле средстава из става 1. овог члана врши се сразмјерно броју 

кандидата на потврђеним изборним листама политичких странака, коалиција и независних 

кандидата.  

 

Члан 9.  

 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о финансирању 

политичких странака из буџета Општине („Сл.гласник Општине Коз. Дубица“, бр. 4/00, 

6/07 и 11/07). 

 

  Члан 10. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Козарска Дубица“.  

 

 

Број: 02-013-80/08                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 17.09.2008.год.                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Козарска Дубица                Ранко Губић, дипл.правник

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
уз Одлуку о финансирању политичких странака из Буџета Општине 

 

 

 

I - ПРАВНИ ОСНОВ 

 

 Правни основ за доношење Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 

финансирању политичких странака из Буџета Општине садржан је у одредбама: 

 

- члана 2. и 3. Закона о финансирању политичких странака из Буџета 

Републике, општине и града, којим је прописано да Република, град и 

општина у буџету обезбјеђују дио средстава за рад политичких странака 

које имају посланике или одборнике у Скупштини, те да та средства за 

поједину годину не могу износити мање од 0,2% укупних буџетских 

прихода буџета из претходне године; 

 

- чланa 28. Статута Општине Козарска Дубица, („Службени гласник 

Општине Козарска Дубица“, број: 7/05, 5/06, 6/07. и 2/08), којим је 

прописана надлежност Скупштине општине за доношење одлука. 

 

 

 II - ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

 За извршење Одлуке потребно је обезбједити средства у Буџету Општине за 

2009. годину. 

 

 

  III - ПРИЈЕДЛОГ 

 

 Како је приједлог Одлуке у складу са Законом и Статутом Општине Козаркса 

Дубица, предлаже се одборницима Скупштине општине Козарска Дубица да Одлуку 

усвоје у предложеном тексту.  
 

 


