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Izvod iz Zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica, 

održane 15. veljače 2021. godine 

Sjednica je počela u 18,02 sati.  

Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća: Na sjednici je prisutno 11 od ukupno 
13 vijećnika. 

Nisu nazočni vijećnici Zoran Habijan i Janja Juras 

Osim vijećnika prisutni su i općinski načelnik Zvonimir Taradi, zamjenica općinskog 
načelnika Marija Prekupec, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Belica 
Jasna Hranilović Miškec te djelatnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Belica: 
računovodstvena referentica Nevenka Kozjak i administrativna referentica Adela Kovač.  

Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća: Kvorum imamo. Imate li kakvih 
primjedbi na Zapisnik sa 24. sjednice? Ako nitko nema primjedbe, dajem ovakav 
Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica na usvajanje. 

U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 11 vijećnika od ukupno 13.  
Dizanjem ruku 11 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Zapisnik sa 24. 
sjednice Općinskog vijeća Općine Belica jednoglasno usvojen. 

Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća: U pozivu na sjednicu dobili ste 
prijedlog Dnevnog reda: 

 
1. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Belica (materijal u prilogu) 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski 

načelnik, Zvonimir Taradi 
 

2. TOČKA: Prijedlog Odluke o mjerama poticaja uređenja nekretnina na 
području Općine Belica  (materijal u prilogu) 

- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski 

načelnik, Zvonimir Taradi 
 

3. TOČKA: Prijedlog Zaključka o donošenju Izvješća o stanju zaštite od požara 
i provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na 
području Općine Belica za 2020. godinu (materijal u prilogu) 

- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski 

načelnik, Zvonimir Taradi 
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4. TOČKA: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 

djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Belica za 2020. godinu  
(materijal u prilogu) 

- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski 

načelnik, Zvonimir Taradi 
 

5. TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi       

U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 11 vijećnika od ukupno 13.  
Dizanjem ruku 11 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Dnevni red 
jednoglasno usvojen. 

Petar Janušić, predsjednik Općinskog vijeća: Imamo dvije prijave za aktualni sat, 
Josip Mlinarić i Dragica Čurin. 

1. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Belica  

U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 11 vijećnika od ukupno 13.  
Dizanjem ruku 11 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Odluku o 
donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica 
jednoglasno donijet. 

2. TOČKA: Prijedlog Odluke o mjerama poticaja uređenja nekretnina na 
području Općine Belica   

U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 11 vijećnika od ukupno 13.  
Dizanjem ruku 11 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Odluka o mjerama 
poticaja uređenja nekretnina na području Općine Belica jednoglasno donijet.  

3. TOČKA: Prijedlog Zaključka o donošenju Izvješća o stanju zaštite od požara 
i provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na 
području Općine Belica za 2020. godinu 

U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 11 vijećnika od ukupno 13.  
Dizanjem ruku 11 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da je Zaključak o 
donošenju Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog 
plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2020. godinu 
jednoglasno donijet. 

4. TOČKA: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana djelovanja 
u području prirodnih nepogoda Općine Belica za 2020. godinu   

U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 11 vijećnika od ukupno 13.  
Dizanjem ruku 11 vijećnika glasovalo je ZA. Konstatira se da Zaključak o 
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usvajanju Izvješća o provedbi Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 
Općine Belica za 2020. godinu jednoglasno donijet. 
 

5. TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi 
 

Sjednica je završila u 19,07 sati. 

Zapisnik izradila: Adela Kovač 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Zvonimir Taradi 

 

 

Klasa: 021-05/21-01/1          
Ur.broj: 2109/3-01-21-06          
Belica, 15. veljače 2021. godine 


