
 
 

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  23.10.2017. 

 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, 23. listopada  2017.  

 

 

 

 

 

http://www.bjelovar.hr/

