Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne
novine"broj 24/11 i 61/11) i članka 29. Statuta Općine Pakoštane ("Službeni glasnik Općine Pakoštane" broj
02/09 i 03/09), Općinsko vijeće Općine Pakoštane, na svojoj 13. sjednici održanoj 04. travnja 2012. godine
donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Pakoštane
za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2012. godini
Članak 1.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Pakoštane imaju političke
stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Pakoštane i nezavisni članovi Općinskog vijeća Općine
Pakoštane koji su izabrani s nezavisnih lista.
Članak 2.
Sredstva za redovno godišnje financiranje političkih stranaka osigurana u Proračunu Općine
Pakoštane, raspodijeliti će se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana Općinskog vijeća,
a političkoj stranci za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola izabranog s njene liste, pripada i
pravo naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članku Općinskog vijeća.
Članak 3.
Svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u Općinskom
vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine Pakoštane i to kako slijedi:
1. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
6 članova
2. Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati (HNS) 3 člana i 1 članica
3. Hrvatska seljačka stranka (HS)
1 član
4. Hrvatska stranka prava ( HSP )
1 član
5. Socijaldemokratska partija (SDP)
1 član
6. Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)
1 član
7. Nezavisna lista Valentino Vujasin
1 član.
Članak 4.
Godišnja isplata po članu u 2012. godini iznositi će 2.000,00 kuna, a po članici iznosit će 2.200,00
kuna.

Članak 5.
Planirana sredstva za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u Proračunu Općine
Pakoštane za 2012. godinu, u iznosu od 30.200,00 kuna, raspoređuju se:
1. Hrvatska demokratska zajednica ( HDZ )
12.000,00 kn
2. Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati (HNS) 8.200,00 kn
3. Hrvatska seljačka stranka ( HSS )
2.000,00 kn
4. Hrvatska stranka prava ( HSP )
2.000,00 kn
5. Socijaldemokratska partija ( SDP )
2.000,00 kn
6. Hrvatska stranka umirovljenika ( HSU )
2.000,00 kn
7. Nezavisna lista
2.000,00 kn.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka, isplaćivati će se političkim strankama tromjesečno u četiri jednake
rate, do kraja tekućeg tromjesečja.
Članak 6.
Ukoliko pojedini član/ica Općinskog vijeća tijekom 2012. godine napusti političku stranku ili
promijeni članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidatske liste izabran, financijska sredstva iz članka 4.
ove Odluke ostaju političkoj stranci sa čije je liste izabran.
Članak 7.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno članku 2. ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su
udruživanjem prestale postojati.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pakoštane
KLASA: 021-05/12-01/06
URBROJ: 2198/18-12-01
Pakoštane, 04. travnja 2012. godine
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