
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PAŠMAN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pašman, _. _ 2021. 

 

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti,  izborne promidžbe 

i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19, 98/19) i članka 31. Statuta Općine Pašman 

(„Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Pašman na svojoj _. 

sjednici, održanoj dana _. _ 2021. godine, donijelo je  

 

ODLUKU  

o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Pašman namijenjenih redovitom 

godišnjem financiranju političkih stranaka i  nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeće 

Općine Pašman 

 

Članak 1.  

U proračunu Općine Pašman za 2022. godinu osiguravaju se sredstva za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u ukupnom iznosu od 18.600,00 kuna.  

Raspoređena sredstva doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima, a ako se početak ili 

završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju 

isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.  

Zakonska obveza za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za razdoblje 

od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine iznosi 4.650,00  kn, za razdoblje od 01. travnja do 

30. lipnja 2022. godine iznosi 4.650,00  kn , za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2022. iznosi 

4.650,00  kn, za razdoblje od 01. listopada do  31. prosinca 2022. godine iznosi 4.650,00 kn.  

 

Članak 2. 

Sukladno članku 1. ove Odluke raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika u iznosu od 4.650,00 kn za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine, u 

iznosu od 4.650,00 kn za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2022. godine, u iznosu od  

4.650,00 kn za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2022. godine te 4.650,00 kn za razdoblje od 

01. listopada do 31. prosinca 2022. godine.  

 

Sredstva iz stavka 1. ovog članka pripadaju političkim strankama i nezavisnim vijećnicima  koje 

su prema konačnim rezultatima izbora dobile člana u Općinskom vijeću Općine Pašman.  

 

Sredstva iz stavka 1. Ovog članka raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava 

za svakog člana u Općinskom vijeću Općine Pašman tako da pojedinoj političkoj stranci koja 

je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerno broju dobivenih članova u Općinskom 



vijeću Općine Pašman, prema konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća Općine 

Pašman.  

 

Za svakog člana Općinskog vijeća Općine Pašman podzastupljenog spola pripada i pravo na 

naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog za svakog člana Općinskog vijeća Općine 

Pašman.  

 

Članak 3. 

Prema kriterijima iz članka 2. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za 

razdoblje od od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine. godine iznosi 4.650,00 kn i to:  

 

1. Hrvatska demokratska zajednica (Šime Jureško, Ivan Čikarela, Duminik Škrokov, Šime 

Pedišić, Lucia Benčić i Andreja Baraba)  – 3100 kn  

2. Domovinski pokret (Ivo Bubičić)– 500 kn  

3. Neven Gauta, nezavisni vijećnik – 500 kn  

4. Andrea Tudrović, nezavisna vijećnica – 550 kn  

 

Članak 4. 

Prema kriterijima iz članka 2. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za 

razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2022. godine iznosi 4.650,00 kn i to:  

 

5. Hrvatska demokratska zajednica (Šime Jureško, Ivan Čikarela, Duminik Škrokov, Šime 

Pedišić, Lucia Benčić i Andreja Baraba)  – 3100 kn  

6. Domovinski pokret (Ivo Bubičić)– 500 kn  

7. Neven Gauta, nezavisni vijećnik – 500 kn  

8. Andrea Tudrović, nezavisna vijećnica – 550 kn  

 

Članak 5. 

Prema kriterijima iz članka 2. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za 

razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2022. godine iznosi  4.650,00 kn i to:  

 

1. Hrvatska demokratska zajednica (Šime Jureško, Ivan Čikarela, Duminik Škrokov,    Šime 

Pedišić, Lucia Benčić i Andreja Baraba)  – 3100 kn  

2.   Domovinski pokret (Ivo Bubičić)– 500 kn  

3.   Neven Gauta, nezavisni vijećnik – 500 kn  

4.   Andrea Tudrović, nezavisna vijećnica – 550 kn 

 

Članak 6. 

Prema kriterijima iz članka 2. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za 

razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2022. godine iznosi  4.650,00 kn i to:  

 

1. Hrvatska demokratska zajednica (Šime Jureško, Ivan Čikarela, Duminik Škrokov,    Šime 

Pedišić, Lucia Benčić i Andreja Baraba)  – 3100 kn  

2.   Domovinski pokret (Ivo Bubičić)– 500 kn  

3.   Neven Gauta, nezavisni vijećnik – 500 kn  

4.   Andrea Tudrović, nezavisna vijećnica – 550 kn 

 



Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Pašman“.  

 

                                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                   Šime Jureško 


