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 Vrsta dokumenta  Izvješće  

 Naziv nacrta zakona, drugog propisa   

 ili akta 

 
Nacrt  odluke   o sudjelovanju investitora  ugradnji javnih 
parkirališta na području zaštićene kulturno - povijesne cjeline  

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

   
Redni broj 6. iz Plana savjetovanja s javnošću Grada Bjelovara  
za za 2022. godinu KLASA: 008-01/21-01/03 URBROJ: 2103/01-
01-21-3 od 27.12.2021.   

 
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 04.03.2022. godine 
na internetskoj stranici Grada Bjelovara 
www.bjelovar.hr 

Savjetovanje je trajalo od 04.03.2022. - 

02.04.2022. godine (30 dana)  

 

http://www.bjelovar.hr/


Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti dostavili svoja očitovanja? 

 
Na  Nacrt   odluke   o   sudjelovanju investitora  u gradnji javnih 

parkirališta na području zaštićene kulturno - povijesne cjeline 

dostavljene  su  primjedbe -  prijedlozi gđe Dragice Carek, dipl. 

ing. arh., predstavnice zainteresirane javnosti  koja zastupa 

interes budućih investitora za koje se projektira. Primjedbe / 

prijedlozi glase: ''Primjedbe i prijedlozi podnose se na čl. 3 i čl. 6. 

koji se odnose na mogući broj parkirališnih mjesta za sklapanje 

ugovora s Gradom Bjelovarom o sudjelovanju investitora u 

izgradnji javnih parkirališnih mjesta'' Prva primjedba/prijedlog i 

obrazloženje  prve primjedbe/ prijedloga glasi: U čl. 3. i čl. 6. 

predlažem iza riječi rekonstrukcija brisanje teksta ''radi promjene 

namjene/djelatnosti građevina ili privođenje namjeni građevina, 

odnosno djelatnosti građevina''. Obrazloženje: Predloženi tekst 

je nepotreban iz razloga što je navedeno u njemu također 

rekonstrukcija prema čl.3. Pojmovnika Zakona o gradnji'' 

Druga primjedba/prijedlog i obrazloženje glase:  

U čl.3. st.2. umjesto teksta ''ma mogućnosti gradnje 80% 

parkirališnih mjesta propisanih normativom GUP-a, a da za 20% 

parkirališnih mjesta koje ne može osigurati- izgraditi na građevnoj 

čestici građevine sklopi sa Gradom Bjelovarom ugovor …..  

Predlažem promjenu teksta koji bi glasio: '' ima slijedeću 

mogućnost: 

1. Za novi stambeni prostor 20% parkirališnih mjesta propisanih 

normativom GUP-a,  koje ne može osigurati- izgraditi na 

građevnoj čestici građevine sklopi sa Gradom Bjelovarom ugovor 

o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih parkirališta, 

2. Za novi poslovni prostor (izgrađen ili dograđen) 80% 
parkirališnih mjesta propisanih normativom GUP-a,  koje ne 
može osigurati - izgraditi na građevnoj čestici građevine sklopi sa 
Gradom Bjelovarom ugovor o sudjelovanju investitora u izgradnji 
javnih parkirališta, 
3. Za postojeći stambeni i poslovni prostor koji se privodi 
prvoj ili drugoj namjeni, 100%  parkirališnih mjesta propisanih 
normativom GUP-a,  koje ne može osigurati na građevnoj čestici 
građevine sklopi sa Gradom Bjelovarom ugovor o sudjelovanju 
investitora u izgradnji javnih parkirališta. 
Obrazloženje 
Predloženi tekst onemogućava rekonstrukciju ( u postojećem 
gabaritu postojeće zgrade) postojećih građevina za novu 
namjenu, a što su najčešće poslovni prostori koji nemaju nikakvu 
mogućnost gradnje dodatnih parkirališta na vlastitoj građevnoj 
čestici, radi izgrađenosti ( koja je i 100%) ili već popunjenih 
dvorišta sa postojećim parkiralištima na kojima je rampa i piše 
„samo za stanare“. 
GUP-om se planiraju i obračunavaju parkirališna mjesta za 
poslovne prostore koja  su najčešće na tom području: trgovine, 
obrti i ugostiteljstvo, namijenjeni kupcima i korisnicima koji krače 
vrijeme trebaju parkirališta i uvijek koriste javna, jer nemaju 
mogućnosti ulaska u dvorišta, gdje se nalaze izgrađena 
parkirališta namijenjena i za kupce po GUP-u , radi postavljene 
rampe na ulazu. 
Smatram da bi trebalo napraviti podjelu na stambene i poslovne i 
omogućiti korištenje manje  javnih parkirališta za stanove , a više 
za poslovne prostore kojima se treba omogućiti više otvaranja i 
promjena njihovih djelatnosti. 
  



 

Izvješće o provedenom savjetovanju s  javnošću objavljuje se na internetskim  stranicama  

                  Grada Bjelovara na www.bjelovar.hr  

 

              KLASA: 363-01/22-01/05  

              URBROJ: 2103-1-06-22-4 

              Bjelovar, 06.04.2022. 

 

 

 

  
 
Razlozi neprihvaćanja pojedinih   
 primjedbi zainteresirane javnosti na  
 određene odredbe nacrta 

 
 
Prva primjedba  koja se odnosi na članak 3. i 6. Odluke nije 
prihvaćena,  jer Odluka mora biti razumljiva širem krugu 
osoba. Radi  razumljivosti i lakše primjene  u odredbama Odluke  
je  navedeno  da se odredbe Odluke odnose  na investitore koji 
na području kulturno povijesne cjeline  grade građevinu,  
rekonstruiraju građevinu, rade  promjenu namjene/djelatnosti  
građevine. Osim navedenog zbog druge primjedbe/prijedloga 
gđe Dragice Carek  koji je djelomično prihvaćena odredbama 
odluke potrebno je osigurati – napraviti razliku između investitora 
koji grade ili rekonstruiraju građevinu od onih koji vrše promjenu 
namjene/djelatnosti postojeće građevine ili privođenje namjeni. 
 
 
Druga primjedba/prijedlog koji se odnosi  na članak 3. 
Odluke – prijedlog tri nove točke  djelomično je prihvaćen, 
odnosno:  
  
- tekst nove točke 1. sadržajno je isti kao u Nacrtu odluke  
 
-tekst novopredložene točke 2. nije prihvaćen, jer je stav stručne 
službe Grada Bjelovara da prilikom izgradnje nove građevine  ili 
dogradnje postojeće građevine  za  nove poslovne prostore (kao i 
za stambene) na čestici građevine mora biti osigurano 80% 
parkirališnih mjesta. Cilj donošenja Odluke nije bio 
omogućavanje  osiguravanja  parkirališnih mjesta plaćanjem 
naknade, već upravo izgradnja parkirališnih mjesta na čestici 
građevine kako bi se rasteretila javna parkirališta kojih je u centru 
grada premalo.  
 
-tekst novopredložene točke 3.  je prihvaćen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Troškovi provedenog savjetovanja 

 Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala    
 dodatne financijske troškove.  

http://www.bjelovar.hr/

