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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BELICA 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 
KLASA: 402-08/21-01/2 
URBROJ: 2109/3-02-21-01 
Belica,16. prosinca 2021. 
 
     Na temelju članka 5., stavak 2. 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 svojoj 5. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine, donosi 
 
 

ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO  
GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA  

U 2022. GODINI 
 
 

 
Članak 1. 

 
     Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva iz proračuna za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka za 2022. godinu. 
 

Članak 2. 
 

     Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna Općine Belica 
imaju političke stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Belica. 
 
 

Članak 3. 
 

     Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Belica osiguravaju se u ukupnom iznosu od 26.000,00 
kuna. 
 

Članak 4. 
 
    Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se na način da se  utvrđuje jednak 
iznos sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću tako da pojedinoj političkoj 
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih vijećnika u Općinskom vijeću 
Općine Belica. 
   Visina  sredstva po jednom vijećniku iznosi 2.000,00 kuna. 
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    Ukoliko pojedinom vijećniku prestane članstvo u političkoj stranci, financijska 
sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka ostaju političkoj stranci 
kojoj je vijećnik pripadao. 
 
    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. 
 
 

Članak 5. 
 

  Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se kako slijedi: 
 

Red. 
broj 

Politička stranka / 
član s liste grupe birača 

Broj 
članova 

Općinskog 
vijeća 

UKUPNO ZA 2022. 
GODINU 

1. Hrvatska narodna stranka – 
liberalni demokrati 

 
5 

 
10.000,00  

2. Hrvatska demokratska zajednica  
3 

 
  6.000,00  

3. Socijaldemokratska partija 
Hrvatske 

 
3 

 
  6.000,00  

4. Narodna stranka - reformisti  
2 

 
 4.000,00  

 
                U K U P N O: 

 
13 

 
26.000,00 

 
 

Članak 6. 
 

   Financijska sredstva iz članka 3. ove Odluke doznačuju se tromjesečno u jednakim 
iznosima na žiro račune političkih stranaka. 
 
 

Članak 7. 
 

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

Predsjednik općinskog vijeća 
 

Petar Janušić 


