
Na temelju članka 47., stavka 3., točke 1. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ 

Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13), gradonačelnik Grada Vukovara donosi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvrđuje se prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka, od 1. siječnja do 31. prosinca 2014., koje imaju članove u 

Gradskom vijeću Grada Vukovara i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
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Vukovar, 15. siječnja 2014.  

 

 

Gradonačelnik 

 

Željko Sabo, teolog 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

sjednici, održanoj  2014., donosi 

 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara 

 

 

I. 

 Sredstva određena u Odluci o privremenom financiranju Grada Vukovara za razdoblje 

od 1. siječnja do 31. ožujka 2014. za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje 

imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara raspoređuju se od 1. siječnja do 31. ožujka 

2014., tako da pojedinoj političkoj stranci pripada 1.000,00 kn mjesečno po vijećniku 

razmjerno broju njezinih članova u Gradskom vijeću u trenutku konstituiranja i to: 

 SDP-u 9.000, 00 kn mjesečno, 

 HDZ-u 9.000,00 kn mjesečno, 

 SDSS-u 3.000,00 kn mjesečno, 

 HSP-u dr. A. Starčević 3.000,00 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: 

 SDP-u 400, 00 kn mjesečno, 

 HDZ-u 200,00 kn mjesečno. 

 

II. 

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

tromjesečno u jednakim iznosima. 

 

III. 

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.  

 

IV. 

Odluka će se objaviti u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara. 
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Predsjednik Gradskog vijeća 

Željko Pinjuh, oec. 

 


