
PRIJEDLOG!!! 

 

Temeljem članka 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 

referenduma (NN br. 29/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni 

glasnik Međimurske županije br. 6/13.,10/13.,2/18., 5/20, 5/21 i 7/21-pročišćeni tekst) 

Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na _____ sjednici održanoj dana  _________ godine, 

donosi  

 

 

ODLUKU  

 o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za  

financiranje političkih aktivnosti u 2021.godini  

 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2021. 

godini (u daljnjem tekstu: Odluka), raspoređuju se sredstva za redovito financiranje političkih 

stranaka za 2021. godinu, koja su osigurana u Proračunu Općine Donji Kraljevec.  

 

Članak 2. 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Donji Kraljevec imaju 

političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u  

Općinskom vijeću Općine Donji Kraljevec (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeća) i nezavisni 

vijećnik. 

Članak 3. 

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Donji Kraljevec osiguravaju se u ukupnom iznosu od 24.332,58 kuna.  

 

Članak 4. 

Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava 

za svakog vijećnika u Općinskom vijeću tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju 

sredstva razmjerno broju njihovih 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. ovoga članka 

ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se 

raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni 

slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.  

 

Članak 5. 

Za svakoga izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo 

na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku. U Općinskom vijeću 

Općine Donji Kraljevec podzastupljen je ženski spol.  

 

Članak 6. 

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

 



 
 

I.  Za period do 14. travnja 2021. godine 

 
 

STRANKA BROJ VIJEĆNIKA/ 

VIJEĆNICA 

IZNOS U 

KUNAMA 

Hrvatska demokratska zajednica - 

HDZ 

4 vijećnika x 666,64 kn 

1 vijećnica x 733,32 kn 

3.399,88 

Socijaldemokratska partija Hrvatske - 

SDP 

3 vijećnika x 666,64 kn 

1 vijećnica x 733,32 kn 

2.733,24 

Hrvatska seljačka stranka - HSS 2 vijećnika x 666,64 kn 

2 vijećnica  x 733,32 kn 

2.799,92 

UKUPNO:  8.933,14 

 

 

II.Za period od 11. lipnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine 

 
STRANKA/ČLAN IZABRAN S 

LISTE GRUPE BIRAČA 

BROJ VIJEĆNIKA/ 

VIJEĆNICA 

IZNOS U 

KUNAMA 

Hrvatska demokratska zajednica - 

HDZ 

4 vijećnika x 1.166,62 kn 

1 vijećnica x 1.283,31 kn 

5.949,79 

Socijaldemokratska partija Hrvatske - 

SDP 

3 vijećnika x 1.166,62 kn 

 

3.499,86 

Matija Posavec – nezavisna lista 3 vijećnika x 1.166,62 kn 

1 vijećnica  x 1.283,31 kn 

4.783,17 

Lista grupe birača -Franjo Jančec 1 vijećnik x 1.166,62 kn 

 

1.166,62 

UKUPNO:  15.399,44 

 

 

Članak 7. 

Financijska sredstva iz članka 3. ove Odluke doznačuju se na žiro račun političkih  

stranaka, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika tromjesečno u jednakim  

iznosima.  

                                                                    Članak 8.  

Nezavisni vijećnik je dužan otvoriti poseban račun za redovito godišnje financiranje.  

Nezavisni vijećnik se može odreći prava na redovito godišnje financiranje iz Proračuna  

Općine Donji Kraljevec.  

Pisana izjava o odricanju prava na redovito godišnje financiranje dostavlja se Općinskom 

vijeću, Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju.  

 

                                                                     Članak 9.  

Političke stranke i nezavisni vijećnik mogu sredstva iz ove Odluke koristiti isključivo za  

ostvarenje ciljeva utvrđenih programom rada i financijskim planom.  

 

                                                                     Članak 10.  

Ova Odluka se dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 15 dana  

od dana njezinog stupanja na snagu.  

Općina Donji Kraljevec dužna je, najkasnije do 01. ožujka iduće godine za ovu godinu 

objaviti na svojim mrežnim stranicama izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava 



iz Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2021. godinu.  

 

                                                                     Članak 11.  

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku  

Međimurske županije. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka raspoređivanju 

sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2021. („Službeni glasnik Međimurske 

županije“ br. 19/20) 

Članak 12. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC 

 

 

Klasa:402-01/20-01/29  

Ur.broj:2109-06-03-21-02 

D. Kraljevec,                             

                              PREDSJEDNIK OV: 

                   Mladen Taradi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                  O B R A Z L O Ž E N J E  

 

 

Financiranje redovitih političkih aktivnosti regulirano je Zakonom o financiranju političkih  

aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN br. 29/19. i 98/19.). Člankom 10. st. 3.  

navedenog Zakona definirano je da Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna  

jedinice lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, da  

se raspoređena sredstva doznačuju na žiro račun političke stranke, odnosno na poseban  

račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima.  

Navedenim Zakonom definirano je da se sredstva za redovito godišnje financiranje  

političkih stranaka i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)  

samouprave izabranih s liste grupe birača dužna osigurati jedinica lokalne i područne  

(regionalne) samouprave u svom proračunu za svaku godinu za koju se proračun donosi.  

Iznos naknade po članu Vijeća iznosi 2.000,00 kn. Osim toga za svakog izabranog  

vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama, odnosno nezavisnom vijećniku  

pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku. U  

općinskom vijeću Općine Donji Kraljevec podzastupljen je ženski spol.  

Političke stranke, odnosno nezavisni vijećnik financijska sredstva dodijeljena putem ove  

Odluke koriste namjenski.  

Slijedom navedenog, predlaže se Općinskom vijeću da prihvati ovaj prijedlog Odluke o  

raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2021. godini. 

 

 

          NAČELNIK: 

          Miljenko Horvat 


