
 
 

 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

KLASA: 363-01-20-01/30 

URBROJ: 2103/01-02-20-4 

Bjelovar, 20. listopada 2020.   
 

    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na 

Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i 
javnoj garaži na području Grada Bjelovara 

 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o davanju prethodne 

suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama i javnoj garaži na području Grada Bjelovara i u povodu toga donio sljedeći 

 
 

ZAKLJUČAK 
 

 
Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete 

isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i javnoj garaži 
na području Grada Bjelovara kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.  

Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
predsjednik Uprave Komunalca d.o.o. Ivan Ivančić.  
 

 

 

         GRADONAČELNIK 
       

                                                                                        Dario Hrebak  
 
 
 
 
 
 
                  
 
               



 
 
 

                             
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
       Upravni odjel za komunalne djelatnosti  
                      i uređenje prostora   
 
Klasa: 363-01/20-01/30 
Urbroj: 2103/01-06-20-3 
Bjelovar, 19.10.2020. 
 
                                                                                                GRADONAČELNIK 
                                                                                                  DARIO HREBAK 
 
 
 

PREDMET: Odluka  o   davanju prethodne suglasnosti na  Opće uvjete isporuke  
                    komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i javnoj     
                    garaži na području  Grada  Bjelovara 

 
 

  
U privitku dostavljamo Nacrt odluke  o  davanju prethodne suglasnosti na  Opće uvjete 

isporuke  komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i javnoj garaži na 
području  Grada  Bjelovara, tekst Općih uvjeta isporuke i obrazloženje koje sadrži  razloge 
donošenja Odluke.  

 
Predlažemo  da razmotrite  Nacrt odluke  o   davanju prethodne suglasnosti na  Opće 

uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i javnoj    garaži 
na području  Grada  Bjelovara i  tekst Općih uvjeta koji je sastavni dio Nacrta odluke, da utvrdite  
Prijedlog odluke kao u tekstu Nacrta, te ga uputite Gradskom vijeću na razmatranje i 
donošenje. 

 
 

 
           PROČELNIK   

                                                                                Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA    
                    GRAD BJELOVAR    

        GRADSKO VIJEĆE                                                                                                                                                                                                 
            
                                         NACRT  
 
                       

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne 
novine'' broj 68/18, 110/18 i 32/20)  i   članka  31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara 
("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj  2/13,  1/18 i 2/20)  Gradsko vijeće Grada Bjelovara 
na ____ sjednici održanoj dana __  2020. donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti na  Opće uvjete  isporuke 

komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i javnoj 
garaži na području  Grada  Bjelovara 

 
 
 

Članak 1.  
Isporučitelju uslužne   komunalne djelatnosti - usluge  parkiranja na uređenim javnim 

površinama i javnoj  garaži na području  Grada  Bjelovara trgovačkom društvu Komunalac 
d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a  ( OIB 27962400486) daje se prethodna suglasnost na  
Opće  uvjete isporuke komunalne usluge  parkiranja na uređenim javnim površinama i javnoj  
garaži na području  Grada  Bjelovara (u nastavku: Opći uvjeti) u dostavljenom tekstu.  

Tekst  Općih uvjeta  koji su sastavni dio ove Odluke   nisu predmet objave u ''Službenom 
glasniku Grada Bjelovara''. 
 

Članak 2. 
Komunalac d.o.o. Bjelovar će  nakon stupanja na snagu ove Odluke  donijeti   Opće  

uvjete isporuke komunalne usluge  parkiranja na uređenim javnim površinama i javnoj  garaži 
na području  Grada  Bjelovara kao u  tekstu na koji je  ovom Odlukom dana prethodna 
suglasnost. 

Opći uvjeti iz prethodnog stavka objavljuju se u ''Službenom glasniku Grada Bjelovara'', 
na mrežnim stranicama Grada Bjelovara,  na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama 
Komunalca d.o.o. Bjelovar.  
 

Članak 3.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se  u ''Službenom glasniku  

Grada Bjelovara''. 
 
 
Klasa: 363-01/20-01/30 
Urbr: 2103/01-06-20-2 
Bjelovar, _______2020. 
 
                PREDSJEDNIK  
                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA  
                                  Ante Topalović, univ. bacc. oec. 
 
 
 

 



 
 

Obrazloženje 
 

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o.  Bjelovar dana 29.09.2020. godine podnijelo  je 
zahtjev za davanje prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 
parkiranja na uređenim javnim površinama i javnoj  garaži na području  Grada  Bjelovara. 

Uz zahtjev je dostavljen tekst Općih uvjeta  isporuke komunalne usluge  parkiranja na 
uređenim javnim površinama i javnoj  garaži na području  Grada  Bjelovara za  koji  se traži 
davanje prethodne suglasnosti.  

Člankom 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 
110/18 i 32/20)  propisano je:  
''(1) Isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost u svrhu 
obavljanja te djelatnosti u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju 
ovoga Zakona te u skladu s posebnim propisima donosi opće uvjete isporuke 
komunalne usluge i sklapa s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci 
komunalne usluge. 
(2) Opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka donosi isporučitelj komunalne usluge, uz 
prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. 
(3) Općim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se: 
1. uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge 
2. međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i 
3. način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge. 
(4) Opći uvjeti iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u službenom glasilu jedinice 
lokalne samouprave, na njezinim mrežnim stranicama te na oglasnoj ploči i mrežnim 
stranicama isporučitelja komunalne usluge. 
(5) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa se u skladu s općim uvjetima isporuke komunalne 
usluge. 
(6) Ako je obavljanje uslužne komunalne djelatnosti organiziralo više jedinica lokalne 
samouprave i ako predstavničko tijelo jedne ili više jedinica lokalne samouprave uskrati 
prethodnu suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge odnosno na njihovu izmjenu 
ili dopunu, opći uvjeti isporuke komunalne usluge primjenjuju se ako je suglasnost dalo 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave koja ima većinski udio dionica odnosno udjela 
u trgovačkom društvu, odnosno većinska osnivačka prava u komunalnoj javnoj ustanovi. 
(7) Isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se općih uvjeta isporuke komunalne 
usluge i ugovora o isporuci komunalne usluge.'' 
 

 Grad Bjelovar osnovao je trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Bjelovar (u nastavku: 
Komunalac d.o.o. Bjelovar) sa svrhom obavljanja komunalnih djelatnosti. 
 
             Odlukom o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja 

uređeni  su organizacija, uvjeti i korištenje  parkirališta na kojima je uvedena naplata parkiranja 

na području Grada Bjelovara. Poslovi  organizatora parkiranja – isporuke komunalne usluge 

parkiranja na uređenim javnim površinama i javnoj  garaži na području  Grada  Bjelovara 

odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  određivanju djelatnosti 

parkiranja  komunalnom djelatnošću ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/00) povjereni 

su Komunalcu d.o.o. Bjelovar.  

Člankom  7. Odluke o komunalnim djelatnostima propisano je da komunalnu  
djelatnost  usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i javnoj garaži obavlja    
trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Bjelovar. 
 
 Kako  tekst Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 

površinama i javnoj  garaži na području  Grada  Bjelovara za koji Komunalac d.o.o. Bjelovar -  

isporučitelj komunalne usluge traži davanje prethodne suglasnosti  sadrži  sve propisano 

člankom 30. stavkom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i u skladu je s odredbama 

Odluke  o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja pripremili 

smo Nacrt odluke o davanju prethodne suglasnosti na  Opće uvjete isporuke komunalne  



 

 

usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i javnoj  garaži na području  Grada  

Bjelovara. 

 Nakon donošenja Odluke o davanju prethodne suglasnosti na  Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i javnoj  garaži na području  
Grada  Bjelovara kao u dostavljenom tekstu Uprava društva trgovačkog društva Komunalac  
d.o.o. Bjelovar  donijet će Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim 
javnim površinama i javnoj  garaži na području  Grada  Bjelovara.  
 

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i 
javnoj  garaži na području  Grada  Bjelovara će sukladno članku 30. stavku 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu  biti objavljeni  u ''Službenom glasniku Grada Bjelovara'', na 
mrežnim stranicama Grada Bjelovara,  na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Komunalca 
d.o.o. Bjelovar.  
 

Predlažemo Gradonačelniku da razmotri Nacrt odluke o davanju prethodne  
suglasnosti na  Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama i javnoj  garaži na području  Grada  Bjelovara, da utvrdi Prijedlog odluke 
kao u tekstu Nacrta  i uputi ga na razmatranje i donošenje Gradskom vijeću.  
 
 
 

           PROČELNIK  
      Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije 

 
 

 
















