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BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
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KLASA: 363-01/17-01/8 
URBROJ: 2103/01-01-17-9 
Bjelovar, 20. listopada 2017.  
 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom redu 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o komunalnom redu i u povodu toga donio sljedeći    
 
 

      ZAKLJUČAK  
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
redu kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Ivica 
Markovinović.  
 
 
 

         GRADONAČELNIK 
 
                   Dario Hrebak 

 
 
 

 

 

 



                                    

  
              REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
    Upravni odjel za komunalne djelatnosti 
                  i uređenje prostora  
 

Klasa: 363-01/17-01/8 

Urbroj: 2103/01-06-17-8 

Bjelovar, 20.10.2017.                                

 
 

                            GRADONAČELNIK 
                                          Dario Hrebak 
 
 
 

PREDMET: Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu  
 

 

U privitku dostavljamo Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom redu,  obrazloženje koje sadrži razloge donošenja predmetne Odluke i 
Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu  prijedloga odluke o izmjenama i 
dopunama  Odluke o   komunalnom redu. 
   
 

Predlažemo da razmotrite Nacrt odluke o izmjenama Odluke o komunalnom 
redu, da je  utvrdite  u predloženom tekstu i proslijedite Gradskom vijeću na 
razmatranje i odlučivanje. 
 

 

      PROČELNIK  
     Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 



                                       

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
 GRAD BJELOVAR 
                     GRADSKO VIJEĆE      NACRT   
                            
 

Na temelju  članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu  ("Narodne novine", br. 
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 
49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13,  147/14 i 36/15)  i  članka  31. stavka 1. točke 
2. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj  2/13) Gradsko vijeće 
Grada Bjelovara na ___ sjednici održanoj dana __________ 2017. donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu  

 
 

Članak 1.  
       U Odluci o komunalnom redu ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 1/17 - u  
daljnjem tekstu : Odluka) iza članka 51. dodaje se novi članak 51a koji glasi: 

"Na svim javnim površinama u općoj upotrebi koje su navedene u   članku 3. stavku 
1. točki 1. podtočkama 1.1.; 1.2. i 1.3. ove Odluke (u nastavku: javne površine) zabranjeno je 
konzumiranje alkoholnih pića. 

Iznimno, alkoholna pića mogu se konzumirati na javnim  površinama na kojima je uz 
odobrenje nadležnog tijela postavljena ugostiteljska terasa i na prostoru javne površine na 
kojem se uz odobrenje nadležnog tijela održavaju kulturne, športske, zabavne, humanitarne 
ili druge manifestacije".   
 

Članak 2. 
U članku 90. Odluke  dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

 "Novčanom kaznom u iznosu 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba -  
građanin koji konzumira alkoholna pića na javnim površinama iz članka  51a  ove Odluke." 
  

Članak 3. 
U  članku 91.  stavku 1. iza točke e)  Odluke dodaje se nova  točka f)  koja glasi:  

           "- fizičkoj  osobi, građaninu u iznosu od 1.000,00  kn  za učinjeni prekršaj propisan 
člankom 90.  stavkom 4. ove Odluke."  
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave  u "Službenom glasniku Grada   

Bjelovara".  

Klasa: 363-01/17-01/8 
Urbroj: 2103/01-06-17-5 
Bjelovar, ________2017.             
                                                                                                  PREDSJEDNIK  
                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA  
                                  Ante Topalović, univ. bacc. oec. 

 



O b r a z l o ž e n j e 

 Zbog sve učestalije pojave  konzumiranja  alkohola na javnim površinama   u 

Gradu Bjelovaru održan je radni sastanak s mjerodavnim službama (MUP PU 

Bjelovarsko bilogorska,  Centar za socijalnu skrb,  Prekršajni sud, stručne službe 

Grada) s ciljem preventivnog djelovanja, te  osiguranja javnog reda i mira.  

Slijedom iznijetog, a  radi  sprečavanja  konzumiranja alkohola na javnim 

površinama potrebno je donijeti Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom redu  ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 1/17). 

Izradili smo  Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

temeljem koje se na javnim površinama zabranjuje  konzumiranje alkoholnih pića 

(izuzetak  ugostiteljske terase postavljene na javnoj površini i  javne površine na kojoj 

se održavaju kulturne, športske, zabavne, humanitarne ili druge manifestacije, oboje 

uz  odobrenje nadležnog tijela).   

Odredbom članka 3. stavka 1. točke 1. podtočke 1.1.; 1.2. i 1.3. Odluke o 

komunalnom redu propisano je:  

          "1.  Javne površine  su površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se: 

1.1. javnoprometne površine su nerazvrstane ceste, trgovi, mostovi,  nadvožnjaci,  
pješački prolazi, pješačke zone, pješačke staze, kolni ulazi,  tuneli, parkirališta,  nogostupi, 
biciklističke staze, stajališta javnoga prometa, javna stubišta i slične površine; 

1.2. javne zelene površine su parkovi, šume, šetališta, zemljišni pojas uz javno 
prometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zeleni otoci, kazete, drvoredi, živice, 
grmlja, cvjetnjaci, travnjaci, dječja igrališta, posude s ukrasnim biljem na javnim površinama, 
zelene površine uz objekte javne namjene/poslovne objekte i uz  stambene  objekte. Pod 
javnom zelenom površinom u smislu ove Odluke podrazumijeva se i javna površina koja je 
nekad bila zelena površina, a uslijed protupravnog parkiranja je uništena (zemljana površina 
ili površina posuta šljunkom na kojoj nije postavljen znak dozvoljeno parkiranje);  

1.3. ostale površine su površine uz sportske,  rekreacijske objekte i druge slične 
objekte, uz parkove,  uz objekte namijenjene javnim priredbama, uz groblja, uz sajmišta, uz 
kolodvore i druge prostore, te  prostor gradske tržnice). 
 Uz uvjet da Gradsko vijeće  Grada Bjelovara donese Odluku o izmjenama i 

dopunama Odluke o komunalnom redu kao u Nacrtu teksta  nakon provedenih 

postupaka donosili bi se Obvezni prekršajni nalozi.  Osobe koje se zateknu u 

konzumiranju alkohola na javnim površinama (suradnja službenika  MUP-a PU 

Bjelovarsko bilogorske i komunalnih redara) kažnjavale bi se  novčanom kaznom  od 

2.000,00 kn što je  gornja granica novčane  kazne propisane člankom 33. stavkom 6.  

Prekršajnog zakona  ("Narodne novine", broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 ).  

Izrečene, a nenaplaćene  kazne nadležno tijelo Grada Bjelovara ima pravo 

naplatiti ovrhom. U slučaju nemogućnosti naplate novčane kazne Prekršajni sud  na 

način i u skladu s odredbama Prekršajnog zakona izrečenu novčanu  kaznu ima pravo   

zamijeniti radom za opće dobro ili kaznom zatvora.  

Slijedom iznijetog,  predlažemo Gradonačelniku da razmotri Nacrt Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu u predloženom tekstu,  da Odluku 
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu utvrdi  u predloženom tekstu  i 
proslijedi Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.  

 
 

      PROČELNIK 
    Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=380
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=381
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=607
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=14151
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18795


 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

                                                                   JAVNOŠĆU 

 

 

Naslov dokumenta 

  Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu  
  prijedloga odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o   
  komunalnom redu 
   
   Stvaratelj dokumenta, tijelo koje    

  provodi savjetovanje 

 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje   
 prostora 

 Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se  
 njime žele postići 

 Razlozi i cilj koji se želi postići donošenjem  Odluke o  
 izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu   je     
sprečavanje konzumiranja alkohola na javnim površinama  

radi  osiguranja reda i mira 

 

 

 

 

 Datum dokumenta  20.10.2017. 

 Verzija dokumenta   1. 

 
 Vrsta dokumenta  Izvješće  

 Naziv nacrta zakona, drugog propisa   

 ili akta 

 Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom redu    

 Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja   
 zakona, drugih propisa i akata  
 objavljenog na internetskim stranicama  
 Grada 

  Redni broj 24 iz Plana savjetovanja s javnošću Grada       
  Bjelovara Klasa: 008-01/17-01/1, urbr:2103/01-01-17-4 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta 
 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje   
 prostora 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti bili uključeni u postupak 

izrade odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

 
 
 
                   _ 

  Je li nacrt bio objavljen na  
  internetskim internetskim stranicama ili   
  na drugi odgovarajući način? 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 

kojoj internetskoj stranici i koliko je 

vremena ostavljeno za savjetovanje? 

Ako nije, zašto? 

DA 
 

Internetska stranica 
 

 Nacrt je objavljen dana 20.09.2017. 
godine na internetskoj stranici Grada 
Bjelovara www.bjelovar.hr 

Savjetovanje je trajalo od 

20.09.2017. - 20.10.2017. godine 

(30 dana)  

 

http://www.bjelovar.hr/


Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom internetske javne rasprave zaprimljena je načelna 
primjedba gđe Mirjane Horvatić ispred MO Kupinovac, 
Udruge žena SRCE BILOGORE u smislu da se slaže s 
visinom predložene kazne za konzumiranje alkohola na 
javnim površinama, ali smatra da se kazna neće moći 
naplatiti, jer  na javnim površinama većinom piju 
beskućnici, pa da treba poduzimati mjere s ciljem 
uklanjanja navedenih osoba s javnih površina.  
Imenovana je uputila primjedbu na propisanu novčanu 
kaznu za ostavljanje posude za otpad na javnoj površini 
nakon što komunalno vozilo odveze otpad. Navela je da 
puno ljudi radi i da ne može odmah ukloniti kantu s javne 
površine 
  
 

 Razlozi neprihvaćanja pojedinih   
 primjedbi zainteresirane javnosti na  
 određene odredbe nacrta 

Vezano uz primjedbu da se predložena kazna za 
konzumiranje  alkoholnih pića na javnim površinama neće 
moći naplatiti navodimo  da u slučaju neplaćanja kazni  
Prekršajni sud kazne može zamijeniti  radom za opće 
dobro ili kaznom zatvora. Grad Bjelovar, MUP, Centar za 
socijalni rad, odnosno sve nadležne  službe poduzimat će 
mjere radi sprečavanja konzumiranja alkohola na javnim 
površinama.  
 
Primjedba vezana uz naplatu propisane novčane kazne za 
osobu koja nakon što komunalno vozilo odveze otpad  
kantu ostavi na javnoj površini  nije prihvaćena. Prvi razlog 
neprihvaćanja primjedbe je  što Nacrt odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o komunalnom redu na koji su se mogle 
dostavljati primjedbe ne sadržava kazne vezane uz odvoz 
otpada, već tu kaznu sadržava Odluka o komunalnom redu  
čije odredbe su stupile na snagu 16.03.2017. godine. Osim 
navedenog, nitko neće kazniti osobu koja radi, a nije 
odmah poslije odvoza otpada uklonila kantu s javne 
površine. Takva osoba bila bi kažnjena da tijekom  dana 
kad je kanta ispražnjena ne ukloni kantu s javne površine.     
 

 

Troškovi provedenog savjetovanja 
 Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala    
 dodatne financijske troškove.  

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću objavit će se na 

internetskim  stranicama Grada Bjelovara na www.bjelovar.hr  

Klasa: 363-01/17-01/8 

Urbroj: 2103/01-06-17-7 

Bjelovar, 20. listopada  2017.  

 

 

 

 

http://www.bjelovar.hr/

