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 Na temelju članka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(''Narodne novine'' broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13.- pročišćeni tekst i 2/14.- Odluka Ustavnog suda 
RH) i članka 27. Statuta Općine Podravske Sesvete (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije'' broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete na 13. sjednici, održanoj 19. 
ožujka 2015. donijelo je  

 

O D L U K U 
o financiranju političkih stranaka koje imaju članove u Općinskom vijeću 

 Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s 
liste grupe birača iz Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

 Odlukom o financiranju političkih stranaka koje imaju članove u Općinskom vijeću Općine 
Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe 
birača iz Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje 
se način, uvjeti i postupak financiranja:  
 − političkih stranaka, čiji su kandidati izabrani za članove u Općinskom vijeću Općine 
Podravske Sesvete (u daljnjem tekstu: političke stranke),  
 − članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) 
izabranih s liste grupe birača ( u daljnjem tekstu: nezavisni članovi). 
 

Članak 2. 
 

 Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova osigurana su u Proračunu 
Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u svoti 17.850,00 kuna.  
 

Članak 3. 
 

  Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine imaju političke 
stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću i nezavisni članovi Općinskog vijeća. 
  

Članak 4. 
 

 Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama pripada i 
pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.  
 

Članak 5. 
 

 Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke političke stranke i nezavisni članovi mogu 
koristiti za ostvarenje ciljeva utvrđenih njihovim Programom rada i Financijskim planom za 2015. 
godinu. 
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Članak 6. 
 

 Pojedinoj političkoj stranci i nezavisnom članu pripadaju financijska sredstva razmjerno 
broju članova u Općinskom vijeću, u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.  
 Sredstva koja su osigurana za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova iz članka 
2. ove Odluke, raspoređuju se temeljem Odluke Općinskog vijeća o raspoređivanju sredstava za 
financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova, tromjesečno u jednakim iznosima, a doznačit 
će se na žiro-račun osnovne organizacije političke stranke i nezavisnog člana o čemu će političku 
stranku i nezavisnog člana, pismeno izvijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Podravske Sesvete. 
  

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku 
Koprivničko-križevačke županije''.  
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