
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BREZNICA 

Općinsko vijeće 
 
KLASA: 402-01/23-01/02 
URBROJ: 2186-23-01-23-2 
Bisag, 23.02.2023. 
 
  Na temelju članka 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 
referenduma ("Narodne novine" broj 29/19 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Breznica ("Službeni 
vjesnik Varaždinske županije" broj 20/21), Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici održanoj 
23.02.2023. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

iz Proračuna Općine Breznica za 2023. godinu 
 
 

Članak 1. 
  Ovom se Odlukom uređuje način i uvjeti financiranja političkih stranaka sa područja 
Općine Breznica za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. 
 

Članak 2. 
  Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Breznica imaju političke 
stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Općinskom vijeću i 
nezavisni vijećnici izabrani u Općinsko vijeće Općine Breznica. 
 

Članak 3. 
  U 2023. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine 
Breznica utvrđuje se iznos od 132,00 eura po jednom vijećniku. 
 

Članak 4. 
  Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine 
Breznica raspoređuju se tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju 
njezinih vijećnika u Općinskom vijeću prema konačnim rezultatima izbora. 
  Po članku 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 
referenduma, sredstva za vijećnika koji je izabran s zajedničke liste koju su predložile dvije ili više 
političkih stranaka, a koji nije član niti jedne od tih stranaka,  raspoređuju se političkim strankama 
koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, 
razmjerno broju osvojenih  mjesta članova predstavničkog tijela jedinice samouprave. 
 

Članak 5. 
  S obzirom na broj članova u Općinskom vijeću Općine Breznica prema konačnim 
rezultatima izbora, političkim strankama pripadaju sredstva u sljedećim iznosima: 
 
 



 
 

Naziv političke stranke Iznos u kunama 

Hrvatska seljačka stranka - HSS 165,00 Eur 

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 330,00 Eur 

Hrvatska stranka umirovljenika - HSU 165,00 Eur 

Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP 528,00 Eur 

 
Članak 6. 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku 
Varaždinske županije". 
 
 
 
               Predsjednik Općinskog vijeća 
                Tomislav Ledinski 


