
     Na temelju članka 31. Statuta Općine Belica („Službeni glasnik Međimurske županije br. 
4/13.) i članka  9. stavak 2. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj  5/10.), Općinsko vijeće općine Belica na svojoj 25. sjednici održanoj 
10.04.2013. godine donosi  

 
ODLUKU O OSLOBAĐANJU OD 

PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 
U POSTUPKU LEGALIZACIJE NELEGALNO IZGRAĐENIH STAMBENIH I 

GOSPODARSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE BELICA 
 

Članak 1. 
 
  Ovom se Odlukom u cijelosti  oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa u postupku 
legalizacije nelegalno izgrađenih stambenih objekata i u visini od 50% nelegalno izgrađenih 
gospodarskih objekata na području Općine Belica a koji se vode sukladno Zakonu o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( NN br. 86/12) sljedeći obveznici: 
 

1. hrvatski branitelji 
2. invalidi domovinskog rata svih kategorija invalidnosti 
3. obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja 
4. svi invalidi s invaliditetom od 80% i više. 

 
Članak 2. 

 
   Pravo na oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa  iz članka 1. ove Odluke, hrvatski 
branitelji i invalidi ostvaruju temeljem: 

1. statusa utvrđenog na osnovi uvjerenja  (potvrde) nadležnog tijela Ministarstva obrane, 
Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva branitelja, Ministarstva rada i 
mirovinskog sustava 

2. dokaz o vlasništvu nad predmetnom nekretninom (vlasnički list ). 
    Pravo  na oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa stječe vlasnik na cijeloj zgradi ili 
razmjerno svom suvlasničkom dijelu zgrade koja je predmet ozakonjenja, a što se utvrđuje 
uvidom u vlasnički list . 
 

Članka 3. 
 
   U postupcima koji se pred Upravnim odjelom za prostorno uređenje i gradnju vode 
sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u kojima je po posebnom 
postupku  potrebno razrezati komunalni doprinos, a za koje su zahtjevi navedenom odjelu 
predani do dana stupanja na snagu ove Odluke, a nisu izdana rješenja o obračunu komunalnog 
doprinosa od strane Jedinstvenog upravnog odjela općine Belica, postupak obračuna 
komunalnog doprinosa dovršiti će se prema odredbama ove Odluke. 
 

Članak 4. 
 
Ova odluka stupa na snagu  dan nakon objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BELICA 
 

KLASA: 361-08/13-01/1 
URBROJ: 2109-3-02-13-01 
Belica, 10.04.2013.      Predsjednica općinskog vijeća: 
         Sandra Herman  


