
      Na temelju članka  7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne 
novine“ 24/11 i 61/11), te članka 29. Statuta Općine Belica („Službeni glasnik međimurske županije“ 
10/09.), Općinsko vijeće Općine Belica na svojoj 23. sjednici održanoj 20.12.2012. godine, donijelo je  
 

ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA  REDOVITO  
GODIŠNJE  FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI U 2013. GODINI 

 
Članak 1. 

 
   Ovom Odlukom osiguravaju se sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i 
nezavisnih članova općinskog vijeća iz proračuna Općine Belica za 2013. u iznosu 7.500,00  kn. 
 

Članak 2. 
 
   Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava općinskog proračuna imaju političke stranke 
koje imaju člana u općinskom vijeću i nezavisni članovi  općinskog vijeća  koji su izabrani  s 
nezavisnih lista. 

Članak 3. 
 
   Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju u iznosu od 500,00 kn za svakog  vijećnika Općinskog 
vijeća tako da  pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih vijećnika u 
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 
   Ukoliko pojedinom vijećniku  nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj 
stranci , financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka ostaju političkoj 
stranci kojoj je pripadao u vrijeme  konstituiranja Općinskog vijeća. 
   U slučaju udruživanja  dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju 
sukladno stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni  slijednik političkih stranaka 
koje su udruživanjem prestale postojati. 
   Ukoliko nezavisni vijećnik izabran s nezavisne liste nakon konstituiranja Općinskog vijeća  postane 
član  političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje 
ostaju tom vijećniku.  

Članak 4. 
 
   Za svakog izabranog vijećnika  pod zastupljenog spola, političkim strankama  pripada i pravo na 
naknadu u visini 10% iznosa predviđenog  po svakom vijećniku. 
 

Članak 5. 
 
   Raspoređena sredstva iz članka 3. Ove Odluke doznačuju se na žiro račun  političke stranke, 
odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima. 
 
      Članak 6.  
 
   Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske 
županije“. 
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