
                 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORIČAN 

Općinsko vijeće Općine Goričan 

 

KLASA: 021-01/21-01/12 

URBROJ: 2109/08-03-21-22 

Goričan, 23.12.2021.g. 

 

Temeljem  članka 5. i 9.  Zakona o financiranju političkih aktivnosti,  izborne promidžbe i 

referenduma (NN br. 29/19) i članka 31. Statuta Općine Goričan ( Službeni glasnik 

Međimurske županije br. 5/2013, 9/18 i 8/21) Općinsko vijeće Općine Goričan na 4. sjednici 

održanoj 23.12.2021.g. donijelo je 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2022. 

godini 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2022. 

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

stranaka za 2022. godinu koja su osigurana u Proračunu Općine Goričan. 

Članak 2. 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Goričan imaju 

političke stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Goričan. 

Članak 3. 

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću općine Goričan osiguravaju se u ukupnom iznosu od 13.600,00 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. 



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. 

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 Goričan podzastupljen je ženski spol. 

Članak 6. 

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

Hrvatska demokratska zajednica:  

- 3 vijećnika, 4 vijećnice: 7.400,00 kn 

Matija Posavec, Nezavisna lista: 

- 2 vijećnika, 2 vijećnice: 4.200,00 kn 

Hrvatska seljačka stranka: 

- 1 vijećnik: 1.000,00 kn 

Hrvatska socijalno liberalna stranka 

- 1 vijećnik: 1.000,00 kn 

Članak 7. 

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

Članak 8. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske 

županije. 

 

                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća                          

                                                                                                  Petar Baksa                                                                                      

 


