
Goran Markić
Đure Varzića 7
35 222 Gundinci
OIB: 72097478967

Gundinci, 31. prosinca 2013.

Vijećnik sam u općinskom vijeću općine Gundinci, izabran s Liste grupe birača – nositelj liste
Stjepan Užarević.

FINANCIJSKI PLAN
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Financijski plan izrađen je na temelju sredstava koja su dodijeljena za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i članova općinskog vijeća općine Gundinci izabranih s Liste
grupe birača.

PRIHODI PLANIRANI IZNOS
Prihodi po posebnim propisima iz proračuna
Općine Gundinci

2272,72 kn

Prenesena sredstva iz 2013. godine 0,00 kn
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI 2272,72 kn

RASHODI
Uredski materijal i ostali mat. rashodi
Educiranje i ostala obrazovanja
Naknade troškova službenih putovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Reprezentacije 2272,72 kn
Politička promidžba kroz tiskani materijal i
oglašavanje u medijima u cilju promicanja i
ostvarivanja programskih ciljeva
Tekuće donacije
Ostali troškovi
UKUPNO PLANIRANI RASHODI 2272,72 kn

Vijećnik:

Goran Markić



Marko Kadić
M. Gupca 92
35 222 Gundinci
OIB:  224853398204

Gundinci, 31. prosinca 2013.

Vijećnik sam u općinskom vijeću općine Gundinci,  izabran s Liste grupe birača – nositelj liste
Stjepan Užarević.

FINANCIJSKI PLAN
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Financijski plan izrađen je na temelju sredstava koja su dodijeljena za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i članova općinskog vijeća općine Gundinci izabranih s Liste
grupe birača.

PRIHODI PLANIRANI IZNOS
Prihodi po posebnim propisima iz proračuna
Općine Gundinci

2272,72 kn

Prenesena sredstva iz 2013. godine 59,19 kn
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI 2331,91 kn

RASHODI
Uredski materijal i ostali mat. rashodi
Educiranje i ostala obrazovanja
Naknade troškova službenih putovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Reprezentacije 2331,91 kn
Politička promidžba kroz tiskani materijal i
oglašavanje u medijima u cilju promicanja i
ostvarivanja programskih ciljeva
Tekuće donacije
Ostali troškovi
UKUPNO PLANIRANI RASHODI 2331,91 kn

Vijećnik:

Marko Kadić



Ivan Mihić
Đ.Varzića 38
35 222 Gundinci
OIB:  80280761209

Gundinci, 31. prosinca 2013.

Vijećnik sam u općinskom vijeću općine Gundinci,  izabran s Liste grupe birača – nositelj liste
Stjepan Užarević.

FINANCIJSKI PLAN
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Financijski plan izrađen je na temelju sredstava koja su dodijeljena za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i članova općinskog vijeća općine Gundinci izabranih s Liste
grupe birača.

PRIHODI PLANIRANI IZNOS
Prihodi po posebnim propisima iz proračuna
Općine Gundinci

2272,72 kn

Prenesena sredstva iz 2013. godine 0,00 kn
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI 2272,72 kn

RASHODI
Uredski materijal i ostali mat. rashodi
Educiranje i ostala obrazovanja
Naknade troškova službenih putovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Reprezentacije 2272,72 kn
Politička promidžba kroz tiskani materijal i
oglašavanje u medijima u cilju promicanja i
ostvarivanja programskih ciljeva
Tekuće donacije
Ostali troškovi
UKUPNO PLANIRANI RASHODI 2272,72 kn

Vijećnik:

Ivan Mihić



Ismail Kurtiši
M. Gupca 113
35 222 Gundinci
OIB:  29331196636

Gundinci, 31. prosinca 2013.

Vijećnik sam u općinskom vijeću općine Gundinci,  izabran s Liste grupe birača – nositelj liste
Stjepan Užarević.

FINANCIJSKI PLAN
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Financijski plan izrađen je na temelju sredstava koja su dodijeljena za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i članova općinskog vijeća općine Gundinci izabranih s Liste
grupe birača.

PRIHODI PLANIRANI IZNOS
Prihodi po posebnim propisima iz proračuna
Općine Gundinci

2272,72 kn

Prenesena sredstva iz 2013. godine 0,00 kn
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI 2272,72 kn

RASHODI
Uredski materijal i ostali mat. rashodi
Educiranje i ostala obrazovanja
Naknade troškova službenih putovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Reprezentacije 2272,72 kn
Politička promidžba kroz tiskani materijal i
oglašavanje u medijima u cilju promicanja i
ostvarivanja programskih ciljeva
Tekuće donacije
Ostali troškovi
UKUPNO PLANIRANI RASHODI 2272,72 kn

Vijećnik:

Ismail Kurtiši


