
 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 402-01/15-01/6 

URBROJ: 2196/01-01-16-2 

Vukovar, 20. siječnja 2016. 

 

 

Na temelju članka 7., stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe („Narodne novine“ br. 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14), Gradsko vijeće Grada 

Vukovara na 18. sjednici, održanoj 20. siječnja 2016., donosi 

 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje u 2016. godini 

političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara 

 

 

I. 

 

Sredstva određena u Proračunu Grada Vukovara za 2016. godinu ("Službeni vjesnik" 

Grada Vukovara broj 7/15) za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju 

članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara raspoređuju se tako da pojedinoj političkoj 

stranci u 2016. godini pripada 1.000,00 kn mjesečno po vijećniku razmjerno broju njezinih 

članova u Gradskom vijeću u trenutku konstituiranja i to: 

 HDZ-u 7.000,00 kn mjesečno, 

 SDP-u 4.000, 00 kn mjesečno, 

 SDSS-u 4.000,00 kn mjesečno, 

 HSP-u dr. A. Starčević 3.000,00 kn mjesečno, 

 HNS-u 1,000,00 kn mjesečno, 

 SNS-u 1.000,00 kn mjesečno, 

 HDSSB-u 1.000,00 kn mjesečno. 

Za svaku izabranu vijećnicu, kao podzastupljeni spol, u Gradskom vijeću, političkim 

strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom 

vijećniku u prethodnom stavku i to: 

 HDZ-u 100,00 kn mjesečno, 

 SDP-u 100, 00 kn mjesečno, 

 HSP dr.A: Starčević 100,00 kn mjesečno, 

 HDSSB-u 100,00 kn mjesečno. 

 

II. 

 

 Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačuju se na žiro-račun političke stranke 

tromjesečno u jednakim iznosima. 



III. 

 

 Srpskoj narodnoj stranci – SNS, nastavlja se tijek obustave isplate sredstava utvrđene 

Odlukom KLASA: 402-01/15-01/1, URBROJ: 2196/01-01-15-5 od 29. listopada 2015. 

godine, tako da se toj stranci neće isplatiti sredstava iz točke 1. ove Odluke sve dok javno ne 

objavi izvješće o donacijama primljenim tijekom prvih šest mjeseci 2015. godine i Državno 

izborno povjerenstvo ne obavijesti Grad Vukovar da je stranka ispunila svoju obvezu a iznos 

isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja objave. 

 

IV. 

 

Ukoliko pojedinom članu Gradskog vijeća nakon konstituiranja prestane članstvo u 

političkoj stranci sredstva za tog člana ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u 

času konstituiranja.  

 

V. 

 

Odluka će se objaviti u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara. 

 

 

 

 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća 

Igor Gavrić, mag. ing. 
 


