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ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA 
 ODRŽANE 26.06.2013. 

 
 
Sjednica je započela u 19,00 sati.  
 
Sjednici je nazočno 11 vijećnika. 
Opravdano nije nazočna Vesna Braniša. 
Osim vijećnika sjednici su nazočni općinski načelnik, zamjenica općinskog načelnika, te novinari lista 
„Međimurje“ i „Međimurskih novina“. 
Predsjednica vijeća utvrdila je kvorum te dala na usvajanje zapisnik sa konstituirajuće sjednice. 
Primjedbi na zapisnik nije bilo te je isti jednoglasno usvojen. 
Po usvajanju zapisnika predložen je dnevni red kao u pozivu. 
Za sve točke dnevnog reda dostavljeni su i prilozi. 
Dopuna dnevnog reda nema pa je predloženi jednoglasno usvojen i glasi: 
 

1.   Polaganje svečane prisege  
      2.   Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise             
      3.   Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za proračun i financije 

4. Prijedlog Odluke o imenovanju  članova Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša  

5. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Komisje za procjenu, prodaju i kupnju 
imovine i provođenje natječaja   

6. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu i procjenu štete od 
elementarnih nepogoda  

7. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za društvene djelatnosti i 
stipendiranje studenata  

8. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća  
9. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za gospodarstvo, malo i srednje 

poduzetništvo, turizam i suradnju s drugim JLS  
10. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Uprave groblja za naselje Belica         
11. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Uprave groblja za naselje Gardinovec  
12. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za javna priznanja      
13. Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2013. godini  
14. Ostale informacije, pitanja i prijedlozi 
      - Proslava dana Općine Belica 

 
Kako prijava za aktualni sat nema, prelazi se na rad sjednice po utvrđenom dnevnom redu. 
 
TOČKA 1. 
 
Prisega vijećnika. 
Iz opravdanih razloga izabrani vijećnik nije bio na konstituirajućoj sjednici te prisegu polaže danas. 
Predsjednica je pročitala tekst prisege koju je i vijećnik Robert Kovačec potpisao. 
Konstatira se da je sjednici nazočno 12. vijećnika. 
 
TOČKA 2. 
 
Izbor odbora za Statut, Poslovnik i propise. 
Prijedlog odbora za izbor i imenovanja je: 
1. Mateja Horvatić – za predsjednicu 
2. Dragica Taradi – za članicu 
3. Robert Srpak – za člana 
Drugih prijedloga nema, pa se prilazi glasovanju. 
Dizanjem ruku 12 vijećnika glasalo je ZA. 
Konstatira se da je Odluka o izboru odbora za Statut, Poslovnik i propise donijeta jednoglasno. 
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TOČKA 3. 
 
Izbor odbora za proračun i financije 
Prijedlog odbora za izbor i imenovanja je:  
1. Ksenija Kramar – za predsjednicu 
2. Petra Strahija – za članicu 
3. Josip Mlinarić – za člana 
Drugih prijedloga nema, pa se prilazi glasovanju. 
Dizanjem ruku 12 vijećnika glasalo je ZA. 
Konstatira se da je Odluka o izboru odbora za proračun i financije donijeta jednoglasno. 
 
TOČKA 4. 
 
Izbor odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
Prijedlog odbora za izbor i imenovanja je:  
1. Mateja Horvatić – za predsjednicu 
2. Petra Strahija – za članicu 
3. Robert Kovačec – za člana 
Drugih prijedloga nema, pa se prilazi glasovanju. 
Dizanjem ruku 12 vijećnika glasalo je ZA. 
Konstatira se da je Odluka o izboru odbora  za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša donijeta jednoglasno. 
 
TOČKA 5. 
 
Izbor Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja. 
Prijedlog odbora za izbor i imenovanja je:  
1. Krunoslav Kanižaj – za predsjednika 
2. Robert Kovačec – za člana 
3. Josip Mlinarić – za člana 
Drugih prijedloga nema, pa se prilazi glasovanju. 
Dizanjem ruku 12 vijećnika glasalo je ZA. 
Konstatira se da je Odluka o izboru Komisija za procjenu, prodaju i kupnju imovine i 
provođenje natječaja donijeta jednoglasno. 
 
TOČKA 6. 
 
Izbor Odbora za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda. 
Prijedlog odbora za izbor i imenovanja je:  
1. Robert Srpak – za predsjednika 
2. Nenad Kolarić – za člana 
3. Petar Janušić – za člana 
Drugih prijedloga nema, pa se prilazi glasovanju. 
Dizanjem ruku 12 vijećnika glasalo je ZA. 
Konstatira se da je Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih 
nepogoda donijeta jednoglasno. 
 
TOČKA 7. 
 
Izbor Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata. 
Prijedlog odbora za izbor i imenovanja je:  
1. Ksenija Kramar  – za predsjednicu 
2. Branka Šarić  – za članicu 
3. Danijel požgaj  – za člana 
Drugih prijedloga nema, pa se prilazi glasovanju. 
Dizanjem ruku 12 vijećnika glasalo je ZA. 
Konstatira se da je Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata 
donijeta jednoglasno. 
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TOČKA 8. 
 
Izbor Socijalnog vijeća Općine Belica. 
Prijedlog odbora za izbor i imenovanja je:  
1. Marija Prekupec  – za predsjednicu 
2. Vesna Braniša  – za članicu 
3. Verona Habijan – za članicu 
Drugih prijedloga nema, pa se prilazi glasovanju. 
Dizanjem ruku 12 vijećnika glasalo je ZA. 
Konstatira se da je Odluka o izboru Socijalnog vijeća Općine Belica donijeta jednoglasno. 
  
TOČKA 9. 
 
Izbor Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo, turizam i suradnju s drugim JLS. 
Prijedlog odbora za izbor i imenovanja je:  
1. Krunoslav Kanižaj  – za predsjednika 
2. Petar Janušić  – za člana 
3. Petra Strahija – za članicu 
Drugih prijedloga nema, pa se prilazi glasovanju. 
Dizanjem ruku 12 vijećnika glasalo je ZA. 
Konstatira se da je Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo, 
turizam i suradnju s drugim JLS donijeta jednoglasbo. 
 
TOČKA 10. 
 
Izbor Uprave groblja za groblje Belica. 
Prijedlog odbora za izbor i imenovanja je:  
1. Dragutin Peklar  – za predsjednika 
2. Zoran Habijan   – za člana 
3. Petar Janušić – za člana 
Drugih prijedloga nema, pa se prilazi glasovanju. 
Dizanjem ruku 12 vijećnika glasalo je ZA. 
Konstatira se da je Odluka o izboru Uprave groblja za groblje Belica donijeta jednoglasno. 
 
TOČKA 11. 
 
Izbor Uprave groblja za groblje Gardinovec. 
Prijedlog odbora za izbor i imenovanja je:  
1. Dragutin Paler, za predsjednika 
2. Ana Fažom, za članicu 
3. Branko Boršić, za člana 
Drugih prijedloga nema, pa se prilazi glasovanju. 
Dizanjem ruku 12 vijećnika glasalo je ZA. 
Konstatira se da je Odluka o izboru Uprave groblja za groblje Gardinovec donijeta jednoglasno. 
 
TOČKA 12. 
 
Izbor povjerenstva za javna prizanja. 
Prijedlog odbora za izbor i imenovanja je:  
1. Mateja Horvatić, za predsjednicu 
2. Branka Šarić, za članicu 
3. Petra Strahija, za članicu 
4. Josip Mlinarić, za člana 
5. Vesna Braniša, za članicu 
Drugih prijedloga nema, pa se prilazi glasovanju. 
Dizanjem ruku 12 vijećnika glasalo je ZA. 
Konstatira se da je Odluka o izboru Povjerenstva za javna priznanja donijeta jednoglasno. 
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TOČKA 13. 
 
Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2013. 
Povjerenstvo za javna priznanja zaprimilo je 8 prijedloga za dodjelu javnoih priznanja, te Općinskom 
vijeću predlaže slijedeće kandidate: 

1. KUD „ Belica“  - plaketa „Grb Općine Belica“ za 30 godina djelovanja i promicanje kulturne 
baštine 

2. Limena glazba Belica – pohvala -  za promicanje kulture i umjetnosti 
3. Jelena Sečan – pohvala za osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju iz poduzetništva pod 

nazivom „Mladi poduzetnik – 2012/2013“. 
4. Mateja Toplek – pohvala pohvala za osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju iz 

poduzetništva pod nazivom „Mladi poduzetnik – 2012/2013“. 
5. Silvija Novak – pohvala za osvojeno 2. mjesto na međunarodnom natjecanju učenika srednjih 

škola u aranžiranju cvijeća pod nazivom  „FLORAART 2013.“ 
6. DVD Gardinovec – pohvala za iznimno uspnješan rad s vatrogasnom mladeži 
7. Stjepan Škvorc iz Belice  zahvalnica -za promicanje kulture i umjetnosti 
8. Udruga međimurskih uzgajivača holštein (UMUH) – zahvala za promicanje gospodarstva 

Općine Belica. 
 
Drugih prijedloga nema, pa su svi prijedlozi usvojeni jednoglasno. 
Javna priznanja dodjeliti će se povodom proslave Dana općine Belica na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća općine Belica.  
 
TOČKA 14. 
 
Ostala pitanja. 
Obavijest načelnika o proslavi Dana općine Belica. 
Ove godine proslva počinje  u subotu 29.06. sa svečanom sjednicom općinskog vijeća. 
Posebna gošća biti će ministrica vanjskih i europskih poslova gđa. Vesna Pusić. 
Sjednica će se održati u Društvenom domu u Belici s početkom u 15,30 sati. 
Drugog dana u nedjelju proslava započinje budnicom u 6,00 sati. 
U 9,00 sati je sveta misa, nakon toga je druženje na ribnjaku u Gardinovcu i nogometna utakmica na 
Belici između NK „BSK“ i „Radničkog“. 
Prije svečane sjednice upriličit će se prijam najboljih učenika i njihovih mentora OŠ Belica. 
 
Jedna od obavijesti je Odluka HOO o dodjeli sredstva u iznosu od 70.000,00 kn za umjetnu travu  za 
mali nogomet. 
Pred završetkom je postupak javne nabave za izvođenje radova na pješačko-biciklističkoj stazi u 
Gardinovcu. Tako da bi radovi mogli započeti već u 7. mjesecu. 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,55 sati. 
 
 
 
 
Zapisnik izradila: 
Nevenka Kozjak       
 
 
 
        Predsjednica općinskog vijeća: 
 
         Mateja Horvatić 
 
 


