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IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 25. SJEDNICE  
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA 

održane 10. travnja 2013. godine 
 
 

Sjednica je započela u 19,00 sati. 
Sjednici je nazočno 12 vijećnika; Sandra Herman, Zoran Habijan, Branko Krznar, 
Branko Šimunić, Dragutin Petrić, Damir Herman, Boris Novaković, Robert 
Kovačec, Robert Srpak, Josip Horvat, Zvonko Peharda i Denis Tratnjak. 
Nisu nazočni: Josip Kosir, Kristian Mihov i Zlatko Đurkin. 
Na sjednici je osim vijećnika prisutan i Općinski načelnik Zvonimir Taradi, 
zamjenica načelnika Marija Prekupec, te djelatnice JUO-a. 
 
Sandra Herman, predsjednica Općinskog vijeća: prisutno je 12 od 15 
vijećnika Općinskog vijeća, pa konstatiram kvorum i otvaram Sjednicu. Ima li 
netko nadopuna ili primjedbi na Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća? 
Ako nema dajem Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća na usvajanje. 
 
Dizanjem ruku 12 vijećnika glasalo je ZA. Zapisnik sa 24. sjednice 
Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 
Sandra Herman, predsjednica Općinskog vijeća: Predlažem Dnevni red koji  
ste dobili u Pozivu na 25. sjednicu Općinskog vijeća: 
 
1. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa kod 
legalizacije nelegalno izgrađenih stambenih i gospodarskih objekata:  
hrvatskih branitelja, invalida Domovinskog rata, obitelji poginulih, umrlih i 
nestalih hrvatskih branitelja s područja Općine Belica  
 
2. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u 
Općini Belica (poslovni prostor u zgradi Društvenog doma Gardinovec) 
 
3. Ostala pitanja i prijedlozi 
 
Molim vas da obratite pažnju na točku 1. ovog Dnevnog reda: Prijedlog Odluke je 
malo izmijenjen, dodani su još i svi invalidi koji imaju invaliditet 80% i više. Na 
Općinu je stigla zamolba za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i za 
njih,... Načelnik je napravio prijedlog Odluke, dobili ste je prije Sjednice, pa ako 
imate prijedloge, prema tome Odluku možemo definirati. Prijedlog Odluke sada 
glasi: Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa u postupku 
legalizacije nelegalno izgrađenih stambenih i gospodarskih objekata na 
području Općine Belica. 
 
Dizanjem ruku 12 vijećnika glasalo je ZA. Dnevni red za 25. sjednicu 
Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
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TOČKA 1. 
 
Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa u postupku 
legalizacije nelegalno izgrađenih stambenih i gospodarskih objekata na 
području Općine Belica. 
 
Dizanjem ruku 12 vijećnika glasalo je ZA. Odluka o oslobađanju od plaćanja 
komunalnog doprinosa u postupku legalizacije nelegalno izgrađenih 
stambenih i gospodarskih objekata na području Općine Belica jednoglasno 
je usvojena. 
 
 
TOČKA 2.  
 
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u 
Općini Belica 
 
Dizanjem ruku 12 vijećnika glasalo je ZA. Odluka o raspisivanju natječaja 
za zakup poslovnih prostora u Općini Belica jednoglasno je usvojena. 
 
 
TOČKA 3. 
 
Ostala pitanja i prijedlozi 
 
Sjednica je završila u 19,55 sati. 
 
 
Zapisnik izradila: 
Samanta Kocijan 
 
 

Općinski načelnik: 
Zvonimir Taradi 

 


