Na temelju članka 41. stavka 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14 - Odluka Ustavnog suda Republike
Hrvatske broj U-I-2986/2013.) i članka 32. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke
županije“, broj 18/13 i 59/13) („Glasnik općine Draganić“ 4/15), Općinsko vijeće Općine
Draganić, na 21. sjednici, održanoj 14. ožujka 2016., donijelo je

ODLUKU
o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Draganić
vijećniku Općinskog vijeća Josipu Jazvacu
Članak 1.
Vijećniku Općinskog vijeća Općine Draganić Josipu Jazvacu (OIB:47619482692), s
kandidacijske liste grupe birača,obustavlja se isplata sredstava sukladno Odluci o raspoređivanju
sredstava Proračuna Općine Draganić namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika
izabranih s liste grupe birača u 2015. godini.
Članak 2.
Obustava isplate sredstava iz članka 1. ove Odluke traje do dostave godišnjeg financijskog
izvještaja za 2015., s propisanim prilozima, Državnom izbornom povjerenstvu Republike
Hrvatske i objave istog na web stranicama, a iznos isplate umanjuje se razmjerno vremenskom
razdoblju zakašnjenja dostave odnosno objave.
Članak 3.
Zbog zakašnjenja od 158 dana od dana zakonskog roka za dostavu godišnjeg financijskog
izvještaja s propisanim prilozima za 2015., vijećniku Općinskog vijeća Općine Draganić Josipu
Jazvacu iznos isplate sredstava iz članka 1. ove Odluke umanjuje se za 865,84 kuna.
Članak 4.
Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel – financije za provedbu ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.
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Draganić, 14.ožujka 2016.g.

Predsjednik općinskog vijeća
Općine Draganić
Josip Jazvac

SLUŽBENA BILJESŠKA
sastavljena 23. 12. 2015.
Nakon kontakata sa DIP-om u predmetu Donošenja Odluke o obustavi isplate sredstava za
redovito
godišnje financiranje iz Proračuna Općine Draganić vijećniku Josipu Jazvacu dobila
pojašnjenje:
nakon izvješća DIP će dostavit će Obavijest nakon uvida u izviješće. na stranici dip @izbori.hr
izviješće se mora objaviti na svojoj WEB stranici ili na stranici JLS i obavijestiti izborno povjerenstvo
po izviješću i obavijesti JLS donosi Odluku o s razmjernom umanjenju sredstava
-

razgovor obavljen sa telefonom 01/4569-713

Detaljno pojašnjenje dobila od gđe Jovanović Kaje iz Ministarstvo uprave RH 01/2357-591
Jurinjak Jadranka 01/2357-518 Državni ured za reviziju Ministarstvo financija
formula obračuna :

2000 x X
365 dana
158x ___=
2000,00 - ____ = ________

formula obračuna :

2000 x X
365 dana
158x 5,48=865,84
2000,00 – 865,84= 1.134,16 kn

