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IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
ODRŽANE 20.12.2012. GODINE 

 
 
Sjednica je započela u 19,05 sati. 
Sjednici je nazočno 12 vijećnika. 
Nisu nazočni: Đurkin Zlatko, Kosir Josip i Herman Damir. 
 
Sandra Herman, predsjednica Općinskog vijeća Općine Belica utvrđuje 
kvorum; ima li netko nadopune ili primjedbe na Zapisnik sa 22. sjednice 
Općinskog vijeća? 
 
Robert Kovačec: iako nisam prisustvovao na posljednjoj Sjednici Općinskog 
vijeća, prihvaćam ga. 
 
Sandra Herman: ako daljnje rasprave nema, Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog 
vijeća daje se na usvajanje. 
 
Zapisnik sa 22. Sjednice Općinskog vijeća Općine Belica održane 19.09.2012. 
godine jednoglasno je usvojen. 
 
Po usvajanju Zapisnika Sandra Herman, predsjednica Općinskog vijeća predlaže 
dnevni red kao u pozivu. Dopune dnevnog reda nema, pa je za 23. sjednicu 
Općinskog vijeća slijedeći: 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Proračun Općine Belica za 2013. (mat. u prilogu ) 
2. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2013. (mat. u prilogu ) 
3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. ( 

mat. u prilogu ) 
4. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2013. ( mat. u prilogu )  
5. Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti u 2013. ( mat. u prilogu ) 
6. Program javnih potreba u kulturi za 2013. (mat. u prilogu ) 
7. Program javnih potreba u športu za 2013. ( mat. u prilogu ) 
8. Odluka o financiranju političkih aktivnosti u 2013. (mat. u prilogu ) 
9. Donošenje Pravilnika o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva ( mat. 

u prilogu )  
10. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom 

za područje Općine Belica ( mat. u prilogu ) 
11. Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Općine 

Belica ( mat. u prilogu ) 
12. Odluka o oslobađanju Hrvatske pošte od plaćanja zakupa poslovnog 

prostora 
13. Ostale informacije,  pitanja i prijedlozi 
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Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
TOČKA 1. 
Proračun Općine Belica za 2013. 
 
Dizanjem ruku 9 vijećnika glasalo je ZA, dok su 3 SUZDRŽANA. 
Konstatira se da je Proračun za 2013. godinu usvojen većinom svih 
vijećnika. 

 
 
TOČKA 2. 
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2013. 
 
Dizanjem ruku 10 vijećnika glasalo je ZA, dok su 2 SUZDRŽANA. 
Konstatira se da je Odluka o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2013. 
usvojena većinom svih vijećnika. 
 

 
TOČKA 3. 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. 
 
Dizanjem ruku 12 vijećnika glasalo je ZA. Konstatira se da je  Program 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. jednoglasno 
usvojen. 
 

 
TOČKA 4. 
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. 
 
Dizanjem ruku 8 vijećnika glasalo je ZA, dok su 4 SUZDRŽANA. 
Konstatira se da je Program održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2013. usvojen većinom svih vijećnika. 

 
 

TOČKA 5. 
Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti u 2013. 
 
Dizanjem ruku 12 vijećnika glasalo je ZA. Konstatira se da je Program javnih 
potreba u socijalnoj zaštiti u 2013. jednoglasno usvojen. 
 

 
TOČKA 6. 
Program javnih potreba u kulturi za 2013. 
 
Dizanjem ruku 11 vijećnika glasalo je ZA, dok je 1 SUZDRŽAN. 
Konstatira se da je Program javnih potreba u kulturi za 2013. usvojen 
većinom svih vijećnika. 
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TOČKA 7. 
Program javnih potreba u športu za 2013. 
 
Dizanjem ruku 9 vijećnika glasalo je ZA, 1 je SUZDRŽAN, dok su 2 PROTIV. 
Konstatira se da je Program javnih potreba u športu za 2013. usvojen 
većinom svih vijećnika. 
 

 
TOČKA 8. 
Odluka o financiranju političkih aktivnosti u 2013. 
 
Dizanjem ruku 11 vijećnika glasalo je ZA, dok je 1 SUZDRŽAN. 
Konstatira se da je Odluka o financiranju političkih aktivnosti u 2013. 
usvojena većinom svih vijećnika. 

 
 

TOČKA 9. 
Donošenje Pravilnika o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva 
 
Dizanjem ruku 12 vijećnika glasalo je ZA. 
Konstatira se da je Donošenje Pravilnika o zaštiti arhivskoga i registraturnog 
gradiva jednoglasno usvojeno. 
 

 
TOČKA 10. 
Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Općine Belica 
 
Dizanjem ruku 12 vijećnika je glasalo ZA.  
Konstatira se da je Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite i 
spašavanja Općine Belica jednoglasno usvojena. 
 

 
TOČKA 11. 
Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Općine Belica 
 
Dizanjem ruku 12 vijećnika je glasalo ZA.  
Konstatira se da je Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite i 
spašavanja Općine Belica jednoglasno usvojena. 
 

 
TOČKA 12. 
Odluka o oslobađanju Hrvatske pošte od plaćanja zakupa poslovnog 
prostora 
 
Dizanjem ruku 10 vijećnika je glasalo ZA, dok su 2 SUZDRŽANA. 
Konstatira se da je Odluka o oslobađanju Hrvatske pošte od plaćanja zakupa 
poslovnog prostora usvojena većinom svih vijećnika. 
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TOČKA 13. 
Ostale informacije,  pitanja i prijedlozi 

 
 

Sjednica je završila u 20,45 sati. 
 
 
 
Zapisnik izradila: 
Samanta Kocijan 
 
 

 
 

Općinski načelnik: 
Zvonimir Taradi 


