
 
 

         
REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
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OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 402-08/20-01/2 
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Belica, 11. studenoga 2021. 
 
 Na temelju članaka 6. i 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 
promidžbe i referenduma („Narodne novine“ 29/19, 98/19), te članka 31. Statuta 
Općine Belica („Službeni glasnik međimurske županije“ 7/21), Općinsko vijeće 
Općine Belica na 4. sjednici održanoj 11. studenoga 2021. godine, donosi  
 
 
 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE  O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA 
REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA 

U 2021. GODINI 
 

 
Članak 1. 

 
 U Odluci za raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka u 2021. godini mijenja se članak 3.,tako da isti sada glasi: 
 
„Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Belica osiguravaju se u ukupnom godišnjem iznosu od 
21.684,00 kuna.“ 
 

Članak 2. 
Članak 5. mijenja se i glasi: 
 „ Novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se političkim 
strankama razmjerno broju njihovih vijećnika, za razdoblje siječanj-travanj, kako 
slijedi: 
 
Red. 
broj 

Politička stranka / 
član s liste grupe birača 

Broj članova 
Općinskog 

vijeća 

Razdoblje 
 siječanj -travanj 

1. Hrvatska narodna stranka 
– liberalni demokrati 

 
7 

 
4.081,00 

2. Hrvatska demokratska 
zajednica 

 
2 

 
1.166,00 

3. Socijaldemokratska partija 
Hrvatske 

 
2 

 
1.166,00 

4. Narodna stranka - 
reformisti 

 
2 

 
1.166,00 

U  k  u  p  n  o        7.579,00 kn 



 
„ Novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama 
razmjerno broju njihovih vijećnika, za razdoblje lipanj- prosinac, kako slijedi: 
 
Red. 
broj 

Politička stranka / 
član s liste grupe birača 

Broj članova 
Općinskog 

vijeća 

Razdoblje  
lipanj -prosinac 

1. Hrvatska narodna stranka 
– liberalni demokrati 

 
5 

 
5.425,00 

2. Hrvatska demokratska 
zajednica 

 
3 

 
3.255,00 

3. Socijaldemokratska partija 
Hrvatske 

 
3 

 
3.255,00 

4. Narodna stranka - 
reformisti 

 
2 
 

 
2.170,00 

U  k  u  p  n  o    14.105,00 kn 
 
 
 Sredstva za financiranje političkih stranaka smanjena su u odnosu na sredstva  
planirana za tu namjenu  u Proračunu Općine Belica za 2021. obzirom na činjenicu 
da je u travnju Vlada Republike Hrvatske raspisala izbore za članove predstavničkih 
tijela jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave pa se, sukladno tome, ista 
ne isplaćuju u razdoblju od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora do 
konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća Općine Belica. 
 
 

Članak 3. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Međimurske županije“. 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Petar Janušić 


