
 
 
 

 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

 
KLASA: 363-05/21-01/02 
URBROJ: 2103/01-01-21-7 
Bjelovar, 9. ožujka 2021.  

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 
 

PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o određivanju lokacija za prodaju 
robe izvan prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i 
postavljanje pokretnih naprava na području Grada Bjelovara  

 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o određivanju 

lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje 
manifestacija i postavljanje pokretnih naprava na području Grada Bjelovara i u povodu 
toga donio sljedeći  
 

         ZAKLJUČAK  
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o određivanju lokacija za prodaju robe izvan 
prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i postavljanje pokretnih 
naprava 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 Zoran 
Preskočil koji je ovlašten privremeno obavljati poslove pročelnika Upravnog odjela za 
komunalne djelatnosti i uređenje prostora.  
 

 

         GRADONAČELNIK 
       

                                                                                        Dario Hrebak  
 
 

 

 

 

                       
         



 
 
 

                         
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
    Upravni odjel za komunalne djelatnosti  
                   i uređenje prostora  
 
Klasa: 363-05/21-01/02 
Urbroj: 2103/01-06-21-6 
Bjelovar, 08.03.2021. 
 
 
 

          GRADONAČELNIK 
                                   DARIO HREBAK 

 
 
 

PREDMET: Odluka o  određivanju lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, 
           određivanju mjesta za održavanje manifestacija i  postavljanje  

                           pokretnih naprava na području Grada Bjelovara  
 
 
        U privitku dostavljamo Nacrt odluke o  određivanju lokacija za prodaju robe izvan  
prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i  postavljanje  
pokretnih naprava na području Grada Bjelovara i obrazloženje koje sadrži razloge    donošenja 
Odluke.  
 
 
       Predlažemo  da razmotrite Nacrt odluke o  određivanju lokacija za prodaju robe  
izvan prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i  postavljanje pokretnih 
naprava na području Grada Bjelovara, utvrdite  Prijedlog odluke kao u tekstu Nacrta  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 10. stavaka 3.  4. i 5.  Zakona o trgovini (''Narodne novine'', broj  
87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 32/19, 98/19 i 32/20) i članka  31. stavka 1. točke 
17. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 2/13,  1/18 i 2/20)   i 
primjenom odredbi  Odluke o komunalnom redu (''Službeni glasnik Grada Bjelovara'', broj 6/19)   
Gradsko vijeće Grada Bjelovara na ___ sjednici održanoj dana _____2021.  donijelo je  
 

Odluku 
o određivanju lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, 

određivanju mjesta za održavanje manifestacija i  postavljanje  
                             pokretnih naprava na području Grada Bjelovara  
      

 
 
I OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1.  
(1) Ovom  Odlukom određuju se mjesta (lokacije) na kojima se može obavljati prodaja  

robe izvan prodavaonica, uvjeti prodaje,  određuje se  vanjski izgled prodajnog objekta,  te se 
određuju   mjesta u Gradu Bjelovaru na kojima se mogu održavati manifestacije, skupovi, 
prezentacije, održavati koncerti, postavljati cirkusi, luna parkovi, zabavne radnje i  drugo.  

(2) Pod prodajom robe izvan prodavaonica u smislu ove Odluke smatra se prodaja  
robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, prodaja iz posebno uređenog i 
opremljenog vozila i prodaja za vrijeme organiziranih manifestacija (u daljnjem tekstu: prodaja 
izvan prodavaonice).  
 

Članak 2. 
(1) Prodaja robe izvan prodavaonice može se obavljati na površinama javne namjene   

na kojima se građani okupljaju, zadržavaju ili prolaze, odnosno na površinama koje se vode 
kao javne površine, a koje su ovom Odlukom određene za predmetu namjenu.  

(2) Prodaja robe izvan prodavaonice može se obavljati i na površinama u privatnom  
vlasništvu pod uvjetima propisanim člankom 13.  ove Odluke.  

(3) Prodaja robe izvan prodavaonica  mora se obavljati u skladu s odredbama Zakona  
o trgovini, Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim objektima koji se odnose na prodajne 
objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan  i u skladu 
s drugim podzakonskim aktima kojima je predmetna prodaja propisana, a na način da ne 
ugrožava sigurnost kretanja pješaka, odvijanja prometa, oštećivanja javnih i prometnih 
površina.  
 
II  LOKACIJE ZA  PRODAJU ROBE IZVAN PRODAVAONICA  
 

Prodaja robe na  štandovima i   klupama izvan tržnice na malo  
 

Članak 3. 
Prodaja robe (slika, suvenira, bižuterije, ukrasa, razglednica, knjiga i sl.)  može se  

dozvoliti  kao privremena prodaja robe  u ulicama Vatroslava Lisinskog i Trgu Eugena 
Kvaternika na rok do 30 dana. 
 



 
 
       Prodaja kestena,  kukuruza, langoša, kokica, sladoleda i bezalkoholnih napitaka  
 

Članak 4. 
(1) Prodaja   pečenih kestena, pečenog ili kuhanog kukuruza s naprave  može se  

dozvoliti kao sezonska prodaja  u ulicama: Šetalište dr. Ivše Lebovića, Trg Eugena Kvaternika 
i Trg hrvatskih branitelja  gdje postoje prostorni, prometni i ostali uvjeti.   

(2) Pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za prodaju  kestena može se dozvoliti prodaja  
na jednoj lokaciji – jednom prodajnom mjestu, a iznimno ako  ostane slobodnih lokacija (iza 
01. listopada) može se odobriti prodaja na više prodajnih mjesta.  

(3) Prodaja langoša sa pokretne naprave   može se dozvoliti  na lokaciji Šetalište dr.  
Ivše Lebovića  preko puta tržnice  iza semafora do oglasnog stupa.   
 

Članak 5. 
Prodaja kokica  s naprave za pripremu kokica   može se dozvoliti kao privremena prodaja 

u ulicama: Vatroslava Lisinskog,  Petra Preradovića, Frana Supila, Trg Eugena Kvaternika i 
Trg hrvatskih branitelja gdje postoje prostorni, prometni i ostali uvjeti.  
 

Članak 6. 
Prodaja sladoleda i bezalkoholnih  napitaka iz rashladnih vitrina  može se dozvoliti 

neposredno  uz kioske  pravnim ili fizičkim osobama koje s Gradom Bjelovarom imaju  
zaključen Ugovor o  zakupu javne površine  za postavu kioska.  
 
   Prodaja za blagdane  

Članak 7. 
(1) Prodaju artikala sa pokretne naprave (štanda ili  klupe) vezanih uz nastupajući  

blagdan (Božić, Nova godina, Uskrs) Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje 
prostora može odobriti  u ulicama Vatroslava Lisinskog i Trgu Eugena Kvaternika uz uvjet ako  
manifestaciju ili događanje nije organizirao Grad Bjelovar ili druga osoba kojoj  je  Grad povjerio 
organizaciju manifestacije.  U tom slučaju lokacijama raspolaže nadležni Upravni odjel Grada 
– organizator manifestacije/događanja ili osoba kojoj je povjereno organiziranje manifestacije.  

(2) Prodaja artikala s klupa ili štandova   za blagdan Svetog Antuna može se dozvoliti  
na jedan dan u  Ulici Svetog Antuna (ukupno 34 prodajna mjesta)  

(3) Prodaja božićnih drvaca  može se dozvoliti u Ulici Ulica Petra Zrinskog (ukupno 23  
prodajna mjesta)  pod uvjetima:  

3.1. Prodaja božićnih drvaca proizvođačima - dobavljačima božićnih drvaca može se 
odobriti na jednom prodajnom mjestu, a u slučaju ako ostane  slobodnih prodajnih mjesta (iza 
15. prosinca tekuće godine) može se odobriti prodaja božićnih drvaca  na više prodajnih 
mjesta.  

3.2. Zahtjevi za zauzimanje javne površine radi prodaje božićnih drvaca  zaprimaju se 
od 02. studenog tekuće godine, a zahtjevu se prilaže rješenje nadležnog tijela da je podnositelj 
zahtjeva upisan u upisnik dobavljača.  

      
Prodaja robe putem pokretnih prodavača iz prijevoznog sredstva  

 
Članak 8.  

(1) Prodaja robe putem pokretnih prodavača iz prijevoznog sredstva (kamiona,  
kombija)  može se dozvoliti pravnim ili fizičkim osobama registriranim za obavljanje takve 
vrste prodaje  na rok do godinu dana uz mogućnost produljenja roka.   

(1.1.) u IV zoni Grada Bjelovara na lokacijama ispred građevina mjesnih odbora,  
sabiralištima mlijeka ili na drugom pogodnom mjestu (osim na prometnim i zelenim 
površinama) gdje postoje prostorni i sigurnosni uvjeti za prodaju proizvoda  za koje je 
rješenjem nadležne službe utvrđeno da se mogu prodavati iz predmetnog vozila. 

(1.2.)  na rok do godinu dana na području Grada Bjelovara (osim u I zoni Grada 
Bjelovara) može se dozvoliti prodaja iz vozila smrznutih proizvoda u original pakiranju uz uvjete 
da se prodaja ne obavlja na prometnicama i javnim zelenim površinama,  da se vozilo na 
mjestu ne zadržava duže od 15 minuta, te da vozilo iz kojeg se obavlja prodaja proizvoda  
ispunjavaju zakonom propisane uvjete. 



 
 
 
 
              Sezonska prodaja voća  iz prijevoznog sredstva 
 

Članak 9. 
(1)  Za  prodaju iz kamiona sezonskog voća (mandarina, naranči,  limuna, šipka, grejpa,   

suhih smokava, kivija,  lubenica i sl.)   određuje se lokacija   u Bjelovaru, Trg hrvatskih branitelja 
– u naravi parkiralište pod naplatom – ukupno tri prodajna mjesta, svako prodajno mjesto 
površine 5 parkirnih mjesta.  

(2) Postupak natječaja radi davanja u  zakup prodajnih mjesta iz stavka 1. ovog članka   
u skladu s važećim propisima provodi  Komunalac d.o.o. Bjelovar, a pravo sudjelovanja  na 
javnom natječaju imaju vlasnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.  
 
 

III ODRŽAVANJE  PREZENTACIJA, MANIFESTACIJA I  DRUGIH DOGAĐANJA   
 

Članak 10. 
(1) Održavanje prezentacija sa svrhom reklamiranja ili  prodaje može se odobriti u Ulici  

Vatroslava Lisinskog i na Trgu Eugena Kvaternika na rok do 7 dana.  
(2) Održavanje  manifestacija pod šatorom, postavljanje  cirkusa, luna parkova, ostalih 

zabavnih radnji, postavljanje pokretnih naprava sa svrhom prodaje  i korištenje površine za 
druge svrhe može se odobriti  u Bjelovaru na parkirališnom prostoru ispred ''Dvorane europskih 
prvaka'' .  Rješavanje zahtjeva za korištenje    parkirališnog prostora  za prethodno navedene 
svrhe je u nadležnosti   IV Osnovne škole Bjelovar.  
          (3) Održavanje skupova može se dozvoliti na Trgu Eugena Kvaternika, te  na drugim 
javnim površinama kojima raspolaže Grad ako postoje prostorni,  prometni i drugi  uvjeti.   
         (4) Održavanje koncerata može se odobriti  na Trgu Eugena Kvaternika, a u slučaju da 
je organizator ili pokrovitelj koncerta Grad  Bjelovar i   na drugim javnim površinama na kojima 
postoje prostorni, prometni i drugi uvjeti.  
 

Članak 11. 
(1) Za održavanje kulturnih manifestacija ili drugih događanja  (Terezijana;  Božićni   

Sajam;  Pisanicom do  Uskrsa;  Dani jagoda, trešanja, jabuka;  organizirana prodaja sadnica i 
drugo)  kojih je organizator/pokrovitelj  Grad Bjelovar  ili osoba kojoj je  Grad Bjelovar povjerio  
organizaciju manifestacije  ili drugog događanja   određuje se   lokacija   -   Trg Eugena 
Kvaternika. Po potrebi navedene manifestacije mogu se održati i na drugim javnim površinama 
na kojima postoje prostorni, prometni i drugi uvjeti.  

(2) Nadležni Upravni odjel koji priprema manifestaciju  ili druga pravna osoba kojoj je  
povjereno organiziranje manifestacije ili drugog događanja  dužan je pravodobno zatražiti od 
Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora suglasnost za korištenje javne 
površine, a vlasnici obiteljskih gospodarstava koji vrše prodaju jagoda, trešanja i jabuka 
rješenje o korištenju javne površine. 
 

Članak 12. 
Postavljanje trampolina i tobogana na napuhavanje može se dozvoliti na Trgu Eugena 

Kvaternika ispred kućnog broja 12.  
 
 
 IV PRODAJA ODREĐENIH VRSTA PROIZVODA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU  
               PRIVATNIH VLASNIKA  

Članak 13. 
Na  zemljištu  u privatnom vlasništvu koje ima pristup s javne prometne površine  osobe 

koje imaju registrirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo  mogu vršiti prodaju roba  za 
koje su kao proizvođači upisani u Upisnik – registar uz uvjet,  da je radi sigurnosti prometa 
na cestama  za vozilo kupca   osigurano parkirno mjesto na  zemljištu na kojem se vrši 
prodaja  ili kolni ulaz ispred zemljišta u privatnom vlasništvu iz kojeg se vrši prodaja.   

 



 
 

 
Članak 14. 

Na području Grada Bjelovara na javnim površinama  ne može se odobriti postavljanje 
drugih pokretnih naprava (ugostiteljskih i drugih  prikolica, te  drugih naprava osim naprava  
određenih ovom Odlukom), osim u slučaju manifestacija ili drugih događanja kojih je 
organizator Grad Bjelovar ili druga osoba kojoj je Grad Bjelovar povjerio organizaciju 
manifestacije/događanja.   
 
         V PRODAJNI OBJEKTI  
 

Članak 15. 
 Vanjski izgled prodajnih objekata (štandova, kućica) mora biti u skladu s lokalnim i 
ambijentalnim obilježjima i u skladu s važećom prostorno planskom dokumentacijom.  
 
 VI NADZOR  I PREKRŠAJNE ODREDBE  
 

Članak 16. 
 Inspekcijski nadzor  nad provedbom ove Odluke provode inspekcije i  tijela određena 
Zakonom o trgovini i drugim zakonima.   

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode  komunalni redari u skladu s odredbama 
ove Odluke i Odluke o komunalnom redu kojom su propisane novčane kazne za prodaju bez 
odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje 
prostora.  

 
VII ZAVRŠNE ODREDBE 
 

  Članak 17. 
Podnošenje zahtjeva za korištenje javnih površina sa svrhom prodaje ili zbog drugih 

svrha određenih ovom Odlukom, nadležnost  donošenja rješenja/suglasnosti za korištenje 
javne površine (osim za prodaju određenu člankom 9. ove Odluke i odobravanje  korištenja 
parkirališne površine iz članka 10. stavka 2.), kao i  sve obveze pravnih i fizičkih osoba koje će 
koristiti javne površine, a koje sadržava rješenje/suglasnost kojim se odobrava korištenje javne 
površine određene su odredbama Odluke o komunalnom redu.   

 
Članak 18. 

Lokacije za postavljanje kioska na javnim površinama Grada Bjelovara, prodaja iz 
kioska, postavljanje ugostiteljskih terasa, obavljanje trgovine na malo prehrambenim i 
neprehrambenim proizvodima  (na prostoru oko tržnice i na lokaciji u Bjelovaru, B. Bušića) i 
lokacije za prodaju rabljene robe određeni su  drugim aktima Grada Bjelovara. 
 
 

Članak 19. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave   u "Službenom glasniku 

Grada Bjelovara".  
 

Članak 20.  
          Stupanjem na snagu ove Odluke  stavlja se izvan snage Odluka o  određivanju  

lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija 
i  postavljanje  pokretnih naprava na području Grada Bjelovara.  
      

Klasa: 363-05/21-01/02 
Urbroj: 2103/01-02-21-4 
Bjelovar, ________2021. 
                                  PREDSJEDNIK 

                                       GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                                                   Ante Topalović, univ.bacc.oec 

 



 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Odredbama  Zakona o trgovini (''Narodne novine'', broj  87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 
114/11, 68/13, 32/19, 98/19 i 32/20)   propisano  je da se prodaja robe na javno prometnim 
površinama  i na površinama koje imaju pristup s javno prometne površine na 
štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem 
automata i prigodna prodaja može obavljati na mjestima i pod uvjetima  koje Odlukom 
odredi predstavničko tijelo. 
 

Grad Bjelovar donio je Odluku o  određivanju lokacija za prodaju robe izvan 
prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i  postavljanje pokretnih  
naprava na području Grada Bjelovara   ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 4/14 i 3/16).   
 

Kako je tijekom primjene   Odluke o  određivanju lokacija za prodaju robe izvan  
prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i  postavljanje pokretnih 
naprava na području Grada Bjelovara utvrđeno da određene odredbe treba dopuniti ili izmijeniti  
pripremili smo, radi lakše primjene  Nacrt nove odluke  za prodaju robe izvan prodavaonica, 
određivanju mjesta za održavanje manifestacija i  postavljanje  pokretnih naprava na području 
Grada Bjelovara. 
 

Nove odredbe Nacrta odluke u odnosu na važeću Odluku su: 
            Članak 9. Nacrta Odluke za  prodaju iz kamiona sezonskog voća (mandarina,  
naranči,  limuna, šipka, grejpa,  suhih smokava, kivija,  lubenica)   na lokaciji   u Bjelovaru, Trg 
hrvatskih branitelja – u naravi parkiralište pod naplatom – ukupno tri prodajna mjesta, svako 
prodajno mjesto površine 5 parkirnih mjesta. Do sada je ta lokacija bila određena zaključkom 
kao privremena lokacija.  Kako za  lokaciju postoji velika potražnja, a ista je u naravi parkiralište 
pod naplatom kojim upravlja Komunalac d.o.o. Bjelovar  dogovoreno je s predstavnicima 
Komunalaca d.o.o. Bjelovar  da ukupno tri prodajna mjesta (svako prodajno mjesto površine 5 
parkirnih mjesta) možemo Odlukom odrediti kao stalnu lokaciju za prodaju iz kamiona 
sezonskog voća.  Kako  lokacijom raspolaže Komunalac d.o.o. Bjelovar postupak javnog 
natječaja za predmetnu lokaciju provodit će Komunalac d.o.o. Bjelovar u skladu s zakonskim 
propisima. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju vlasnici obiteljskih poljoprivrednih  
gospodarstava (proizvođači).  
                U članku 12. Nacrta odluke precizirana  je točna lokacija na kojoj se može dozvoliti 
i u praksi se dozvoljavalo postavljanje trampolina i tobogana (na Trgu Eugena Kvaternika - 
ispred kućnog broja 12.). Do sada je lokacija bila određena na Trgu E. Kvaternika i prilaznim 
ulicama. Na drugim mjestima na Trgu E. Kvaternika i prilaznim ulicama  ne može se odobriti 
postavljanje  trampolina/tobogana. U parku se ne može dozvoliti, jer se oštećuju javne zelene 
površine,  a u prilaznim ulicama ne postoje prometni i prostorni uvjeti.   
             Odredba članka 13. Nacrta odluke sada omogućuje prodaju roba na zemljištu  u 
privatnom vlasništvu na način da vlasnik zemljišta može isto dati na raspolaganje vlasniku 
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva radi prodaje robe. Do sada su sa zemljišta  u 
privatnom vlasništvu  prodaju mogli  obavljati samo vlasnici zemljišta koji su ujedno i vlasnici 
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.  

Dodana je nova odredba (članak 14. Nacrta odluke) u smislu da se na području 
Grada Bjelovara na javnim površinama  ne može  odobriti postavljanje drugih pokretnih 
naprava (ugostiteljskih i drugih  prikolica, te  drugih naprava osim naprava  određenih  
Odlukom), kako bi postojao jasniji pravni temelj za odbijanje zahtjeva za  korištenje javne 
površine za svrhe koje nisu propisane Odlukom.  

Nacrt Odluke ne sadrži odredbu da se  postavljanje pokretnih naprava (klupica) za 
izlaganje cvjećarskih proizvoda radi prodaje može  odobriti pravnim i fizičkim osobama – 
obrtnicima  ispred cvjećarni na rok do godine dana, jer se isto odobrava primjenom odredbi 
Odluke o komunalnom redu.  

 
 
 
 



 
 
Drugih razlika  u odnosu na važeću Odluku nema.  
 
Nacrt odluke  o određivanju lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, određivanju 

mjesta za održavanje manifestacija i  postavljanje pokretnih naprava na području Grada 
Bjelovara  radi  savjetovanja s javnošću  bio je objavljen na internetskoj stranci Grada Bjelovara  
dana 05.02.2021. godine, a savjetovanje je trajalo od 05.02.2021. - 06.03.2021. godine (30 
dana). Na Nacrt predmetne odluke  zaprimljen je prijedlog jednog obrtnika u smislu dodavanja 
stavka 3. u članku 4. Odluke. Prijedlog je usvojen, te je u članku 4. dodan stavak 3. Odluke, 
odnosno određena je još jedna lokacija koja zadovoljava prostorne, prometne i druge uvjete   
za prodaju iz pokretne naprave.  
 

Predlažemo Gradonačelniku da razmotri Nacrt odluke o određivanju lokacija   za 
prodaju robe izvan prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i  
postavljanje pokretnih naprava na području Grada Bjelovara,  da  utvrdi Prijedlog 
odluke kao u tekstu Nacrta    i  proslijedi  je Gradskom vijeću na razmatranje i 
odlučivanje. 
 
 
                                                                                                         PROČELNIK  
                                                                 Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije  
  
 

 
 

 
  
      

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

 

 

Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o  Nacrtu odluke  o određivanju  
lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, određivanju mjesta za 
održavanje manifestacija i  postavljanje pokretnih naprava na 
području Grada Bjelovara  
      

 
 

 
 

 

 Stvaratelj dokumenta, tijelo koje    

 provodi savjetovanje 

 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora   

 Svrha dokumenta   Izvješćivanje javnosti o provedenom savjetovanju  
 

 

 

 Datum dokumenta  08.03.2021. 
 
 
eeffewf 

 Verzija dokumenta   1. 

 
 Vrsta dokumenta   Izvješće  

 Naziv nacrta akta  Nacrt  odluke  o određivanju lokacija za prodaju robe izvan 
prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i  
postavljanje pokretnih naprava na području Grada Bjelovara  
 

 
  

 Jedinstvena oznaka iz Plana    
 savjetovanja s javnošću Grada   
 Bjelovara za 2020. godinu    
 objavljenog na internetskim   
 stranicama Grada 

Redni broj 2. iz Plana savjetovanja s javnošću Grada Bjelovara  za  
za 2021. godinu KLASA: 008-01/20-01/01 URBROJ: 2103/01-01-20-3 
  

 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

 Upravni odjel za  komunalne djelatnosti i uređenje prostora  

 Koji su predstavnici  javnosti bili    

 uključeni u postupak izrade    

 odnosno u rad stručne radne    

 skupine za izradu nacrta? 

 
 
   __________________ 
                

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

 Ako je, kada je nacrt objavljen, na      

 kojoj internetskoj stranici i koliko je    

 vremena ostavljeno za  

 savjetovanje? 

 Ako nije,    

 zašto? 

DA 
 

Internetska stranica Grada Bjelovara 
  Nacrt je objavljen dana 5.2.2021. godine na 
internetskoj stranici Grada Bjelovara  
www.bjelovar.hr 

 Savjetovanje je trajalo od  

05.02.2021. - 06.03.2021. godine (30 dana) 

 
  

______________________ 

 Koji su predstavnici javnosti  

 dostavili svoje prijedloge,   

 primjedbe ili mišljenja? 

Na Nacrt predmetne odluke  zaprimljen je prijedlog jednog obrtnika u 
smislu dodavanja stavka 3. u članku 4. Odluke. Prijedlog je usvojen, te 
je u članku 4. dodan stavak 3. Odluke, odnosno određena je još jedna 
lokacija koja zadovoljava prostorne, prometne i druge uvjete za 
prodaju iz pokretne naprave.  
 
 
 
 

http://www.bjelovar.hr/


 

Izvješće o provedenom savjetovanju s  javnošću objavljuje se na internetskim  stranicama 

Grada Bjelovara na www.bjelovar.hr  

Klasa: 363-05/21-01/02 
Ur.br:2103/01-06-21-5 
Bjelovar, 08.03.2021.  
 
 
 

 

 Razlozi neprihvaćanja pojedinih     
 primjedbi javnosti na  određene    
 odredbe nacrta 

 
 
__________________ 
 

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

http://www.bjelovar.hr/

