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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BELICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/21-01/4 
URBROJ: 2109/3-02-21-03 
Belica, 14. srpnja 2021. godine 
 
Na temelju članka 42. Statuta Općine Belica («Službeni glasnik Međimurske 
županije» broj 7/21) i članka 18. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Belica 
(«Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/16 i 5/18), na svojoj 2. sjednici, 
održanoj 14. srpnja 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Belica donosi 
 

O D L U K U  
O OSNIVANJU RADNIH TIJELA  

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA 
 

Članak 1. 
 

Općinsko vijeće Općine Belica, pored radnih tijela iz članka 17. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Općine Belica («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/16 i 
5/18): 
 
1.        Mandatna komisija, 
2. Odbor za izbor i imenovanja, 
3. Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća, 
4. Odbor za financije i proračun 
 
osniva i sljedeća radna tijela: 
 
5. Odbor za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Belica 
6. Odbor za procjenu, prodaju, kupnju i zakup imovine Općine Belica 
7. Odbor za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda Općine Belica 
8. Odbor za društvene djelatnosti, sport, kulturu i stipendiranje studenata Općine 
Belica 
9. Socijalno vijeće Općine Belica 
10. Odbor za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo, turizam i suradnju s 
drugim jedinicama lokalne samouprave Općine Belica 
11. Povjerenstvo za javna priznanja Općine Belica 

 
Članak 2. 

 
Radna tijela imaju predsjednika i određeni broj članova, koji se biraju iz redova 
vijećnika. 
 
Predsjednika i članove radnog tijela bira Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor 
i imenovanja ili najmanje jedne trećine vijećnika. 
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Predsjednik i članovi radnog tijela biraju se na mandatno razdoblje vijećnika. 
 
Predsjednik i članovi radnog tijela mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje 
su imenovani zbog prestanka mandata vijećnika, spriječenosti, na osobni zahtjev ili 
drugih opravdanih razloga. 
 
Sastav radnih tijela odgovara stranačkoj strukturi Općinskog vijeća. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku 
Međimurske županije». 
 

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
Petar Janušić 

 
 

 


