
         

 

                REPUBLIKA HRVATSKA 
  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
            GRAD BJELOVAR 
           GRADONAČELNIK 
 

KLASA: 363-01/22-01/05 
URBROJ: 21030-1-01-22-7 
Bjelovar, 8. travnja 2022.  
 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 
 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o sudjelovanju investitora u gradnji 

javnih parkirališta na području zaštićene kulturno – povijesne cjeline 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o sudjelovanju 

investitora u gradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno – povijesne 
cjeline i u povodu toga donio sljedeći  

 
 

      ZAKLJUČAK  
 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih 
parkirališta na području zaštićene kulturno – povijesne cjeline kao u tekstu Nacrta i 
upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Kristina 
Kocur.  
 
 

 GRADONAČELNIK 
       

                                                                                          Dario Hrebak  
 

        
 
 
 
     
                
 
                 
 



 
 
 

                            
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
       Upravni odjel za komunalne djelatnosti  
                      i uređenje prostora   
 
 
Klasa: 363-01/22-01/05 
Ur.br:2103-1-02-22-6 
Bjelovar, 06.04.2022.                                                                                    
 
                                                                                                GRADONAČELNIK 
                                                                                                  DARIO HREBAK 
 
 
 

PREDMET: Odluka  o sudjelovanju investitora  u gradnji javnih parkirališta  
          na području zaštićene kulturno - povijesne cjeline 
 
 
 

 
U privitku dostavljamo Nacrt odluke o sudjelovanju investitora  u gradnji javnih 

parkirališta na području zaštićene kulturno - povijesne cjeline, obrazloženje koje sadrži  razloge 
donošenja Odluke  i Izvješće o provedenom savjetovanju s  javnošću.  

 
Predlažemo  da razmotrite  Nacrt odluke o sudjelovanju investitora  u gradnji 

javnih parkirališta na području zaštićene kulturno - povijesne cjeline, da utvrdite  
Prijedlog odluke  kao u tekstu Nacrta, te da ga uputite  Gradskom vijeću na razmatranje 
i donošenje. 
 
 

 
                                                                                          PROČELNICA  
               Kristina Kocur, mag. geogr.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 



 

                              
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                     GRAD BJELOVAR 
                    GRADSKO VIJEĆE   
 
          NACRT  
  
                                 
 Na temelju članka 65. stavka 1.,  81. stavka  1. i 2. i  članka  81. a   Odluke o donošenju 
Generalnog urbanističkog Plana Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj  
7/04, 3/09, 6/12,  6/18, 8/18 - pročišćeni tekst,  6/20 i 6/21 – u nastavku: GUP)  i  članka 32. 
stavka 1.  točke 2. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/21) 
Gradsko vijeće Grada Bjelovara na ___ sjednici održanoj ___ 2022. godine donijelo je  
 

 
O D L U K U 

o sudjelovanju investitora  u gradnji javnih parkirališta  
   na području zaštićene kulturno - povijesne cjeline 
 

 
Članak 1.  

(1) Ovom Odlukom propisuju se izuzeci od obveze  izgradnje  potrebnog broja parkirališnih   
mjesta propisanih  normativom članka 81a. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog 
plana Grada Bjelovara na području zaštićene kulturne -  povijesno cjeline Grada Bjelovara   i 
način sudjelovanja investitora plaćanjem naknade.   

(2) Zaštićena kulturno - povijesna cjelina je područje pod režimom uvjeta Ministarstva 
kulture, utvrđeno rješenjem Klasa: UP-I-612-08/07-06/0100 Ur.broj: 532-04-1/4-07-2 od 02. 
svibnja 2007. godine, a definirano je grafičkim prilogom 4.3. GUP-a.  
 
 

Članak 2. 
Odredbe ove Odluke primjenjuju se samo u izuzetnim slučajevima  i  odnose se  isključivo 

na investitore koji će na području  zaštićene kulturne -  povijesno cjeline Grada Bjelovara graditi  
ili   rekonstruirati građevinu, raditi  promjenu namjene/djelatnosti  građevine ili privoditi namjeni 
građevinu odnosno djelatnost građevine, a koji na građevinskoj čestici građevine  nemaju 
mogućnost izgradnje  potrebnog broja  parkirališnih mjesta propisanih  normativom  GUP-a.    

 
 

Članak 3. 
(1) Izuzeci od obveze  izgradnje potrebnog broja parkirališnih mjesta  na području kulturno  

– povijesne cjeline Grada Bjelovara u odnosu na  normativ  propisan  odredbom članka 81 a. 
Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara na području zaštićene 
kulturne -  povijesno cjeline Grada Bjelovara ( u nastavku: normativ propisan GUP-om)  
primijeniti će se  isključivo  pod uvjetom: 

1.1 u slučaju građenja ili rekonstrukcije građevine  (osim promjene namjene postojeće  
građevine ili privođenja namjeni)  investitor  koji na građevnoj čestici ima mogućnost izgradnje 
parkirališnih mjesta  mora osigurati  80% parkirališnih mjesta  propisanih  normativom  GUP-
a,  a  za 20% parkirališnih mjesta koje ne može osigurati  - izgraditi na građevinskoj čestici  
građevine sklopit će  s Gradom Bjelovarom ugovor o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih 
parkirališta  na području zaštićene kulturno povijesne cjeline plaćanjem naknade.  
 
 



 
 
       1.2. u slučaju promjene namjene/djelatnosti postojeće građevine ili privođenja namjeni 
investitor koji ne može osigurati broj parkirališnih mjesta propisanih normativom GUP-a sklopit 
će s Gradom Bjelovarom ugovor o izgradnji javnih parkirališta  na području zaštićene kulturno 
povijesne cjeline plaćanjem naknade za onaj broj parkirališnih mjesta koji ne može osigurati.  

(2) Kod izračuna potrebnog broja parkirališnih mjesta iz stavka 1. ovog članka  za koje će  
investitor  sudjelovati plaćanjem naknade  potreban broj  parkirališnih mjesta zaokružit će se 
na veći broj.  

Članak 4. 
 Naknada za jedno parkirališno mjesto na području  zaštićene kulturno - povijesne  
cjeline  koju investitor  plaća kao sudjelovanje u  gradnji javnih  parkirališta  iznosi  35.000,00 
kuna. 

Članak 5. 
(1) Prava i obveze investitora koji  se odnose na osiguranje parkirališnih mjesta plaćanjem 

naknade  utvrđuju se Ugovorom o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih parkirališta  na 
području zaštićene kulturno povijesne cjeline ( u nastavku: Ugovor). 

(2) Zahtjev za sklapanje Ugovora podnosi investitor tijekom postupka izdavanja akta kojim  
se odobrava  građenje/rekonstrukcija građevine, promjena namjene/djelatnosti građevine ili  
privođenje namjeni građevine, odnosno  djelatnosti građevine.  

(3) Zahtjevu za sklapanje ugovora prilaže se preslika zahtjeva:  za izdavanje akta za   
građenje ili rekonstrukciju građevine;  promjenu namjene/djelatnosti  građevine  ili privođenje  
namjeni građevine  ili djelatnosti građevine; preslika izvatka iz z.k.; izvod iz projekta  koji mora 
sadržavati  ukupan broj potrebnih parkirališnih mjesta propisanih  normativom  GUP-a, broj  
parkirališnih mjesta koji će investitor osigurati na građevinskoj čestici i broj parkirališnih mjesta 
za koje će   investitor platiti naknadu, a u slučaju potrebe i drugi dokazi.  
 

Članak 6. 
     (1) Ugovor mora sadržavati:  
 - ukupan broj parkirališnih mjesta  koje je investitor obvezan  izgraditi primjenom 
normativa koji je propisan   GUP-om  

- broj parkirališnih mjesta koje će  investitor  izgraditi  na  građevinskoj čestici  građevine  
na kojoj se:  gradi građevina,  rekonstruira građevina,  radi  promjena namjene/djelatnosti   
građevine ili privodi namjeni građevina  ili djelatnost građevine 
           -  broj parkirališnih mjesta za koje  investitor  plaća naknadu, 

-  iznos naknade koju je investitor u obvezi platiti Gradu Bjelovaru, a koji se utvrđuje na 
način da se broj parkirališnih mjesta za koje investitor plaća naknadu množi sa jediničnim 
iznosom  iz članka 4. ove Odluke 

-  odredbu na koliko se jednakih mjesečnih  rata  plaća iznos, s tim da jedna   rata   ne 
može biti manja od 5.000,00 kn,  niti se plaćanje može ugovoriti na više od 12 rata   

- naznaku da su   sredstva naknade koju investitori  plaćaju namjenska sredstva za 
izgradnju/rekonstrukciju ulica – izgradnju parkirališta   

- naznaku da zaključenjem ugovora i plaćanjem naknade investitor ne stječe pravo 
korištenja javnih parkirališnih mjesta. 

(2) Ugovor  se potpisuje prije izdavanja akta kojim se odobrava izgradnja ili rekonstrukcija 
građevine, odnosno odobrava   promjena namjene građevine/djelatnosti ili privođenje  namjeni 
građevine, odnosno  djelatnosti. 

(3) Cjelokupni ugovoreni iznos naknade ili  u slučaju mjesečnog obročnog plaćanja prva 
rata mora/ju biti uplaćeni  u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.  

(4) Ako investitor ne potpiše ugovor ili  ne plati naknadu, odnosno prvu ratu ugovorene 
naknade  ne ispunjava uvjet za izdavanje akta kojim se odobrava građenje, rekonstrukcija 
građevine, promjena namjene/djelatnosti  građevine ili privođenje  namjeni građevine odnosno 
djelatnost građevine. 
      (5) Primjerak Ugovora i dokaz o uplaćenoj naknadi ili dokaz o uplaćenoj prvoj rati u slučaju 
obročnog plaćanja  Upravni odjel  dostavlja tijelu  koje vodi postupak donošenja akta kojim se 
odobrava  gradnja  ili rekonstrukcija građevine, promjena namjene građevine/djelatnosti ili 
privođenje  namjeni građevine  ili djelatnosti. 



     (6) Ako investitor  ne plati ostale  rate u rokovima navedenim u ugovoru  iznos naknade 
naplatit će se u sudskom postupku. 
 
 

Članak 7. 
U slučaju ako akt kojim se odobrava građenje građevine, rekonstrukcija građevine, 

izgradnja ili promjena namjene građevine/djelatnosti ili privođenje  namjeni građevine  ili 
djelatnost  ne budu glasili na investitora s kojim je zaključen ugovor iz članka 6. ove Odluke 
obveznik plaćanja naknade za izgradnju parkirališta je investitor s kojim je Grad Bjelovar 
zaključio ugovor.   

Članak 8. 
(1) Gradsko vijeće Grada Bjelovara  može  u opravdanom slučaju ako investitor  gradi  

građevinu od posebnog interesa za Grad Bjelovar osloboditi investitora  od plaćanja naknade 
za gradnju javnih parkirališta. 

(2) Grad Bjelovar i trgovačka društva u 100% vlasništvu Grada Bjelovara nisu obveznici  
plaćanja naknade za izgradnju parkirališta. 

 
Članak 9. 

 Odredbe ove Odluke neće se primjenjivati na investitore koji zamjenjuju oštećene i 
dotrajale konstruktivne i druge dijelove građevine, krovišta, stropove, stolariju, odnosno koji 
izvode radove kojima se sprečava daljnje propadanje građevine pod uvjetom da se radovi 
izvode unutar postojećih gabarita građevine i da nema promjene namjene.   
 

Članak  10.  
(1) Sredstva koje će Grad Bjelovar prihodovati  od naknade koju plaćaju investitori kao  

sudjelovanje za gradnju javnih  parkirališta su  namjenska sredstva  koja se troše sukladno 
Programu  gradnje komunalne infrastrukture  prilikom izgradnje/rekonstrukcije cesta – za 
izgradnju novih parkirališta.  

(2) Sklapanjem ugovora o sudjelovanju i plaćanjem naknade investitor ne stječe pravo  
korištenja javnih parkirališnih mjesta, nego samo ispunjava jedan od  uvjeta za izdavanje akta 
za gradnju.  

Članak 11. 
      Zahtjevi investitora  za sklapanje ugovora o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih 
parkirališta  na području zaštićene kulturno povijesne cjeline  koji su prije stupanja na snagu  
ove Odluke podnijeli zahtjev  za donošenje akta  kojim se odobrava  gradnja građevine, 
rekonstrukcija građevine, promjena namjene/djelatnosti  građevine ili privođenje  namjeni 
građevine odnosno djelatnost građevine ili koji su prije stupanja na snagu ove Odluke ishodili 
lokacijsku dozvolu za građevinu  će biti zaključeni primjenom odredbi Odluke  o sudjelovanju  
investitora  u gradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno - povijesne cjeline   
("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 08/13). 
 

Članak 12. 
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka  o sudjelovanju  

investitora u gradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno - povijesne cjeline   
("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 08/13). 
 

Članak 13. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenom glasniku Grada 

Bjelovara". 
 
Klasa: 363-01/22-01/05 
Ur.br: 2103-1-02-22-5 
Bjelovar, ________2022. 

                                                                                    PREDSJEDNIK 
                 GRADSKOG VIJEĆA  

                                                              Nenad Martinovski, dipl.oec. 
                                                                                                  
 



 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Grad Bjelovar donio je Odluku   o sudjelovanju investitora  u gradnji javnih parkirališta 
na području zaštićene kulturno - povijesne cjeline  ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 
08/13). 

 
            Odluka je donijeta temeljem odredbi Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog 
Plana Grada Bjelovara (u nastavku: GUP) kojima su propisane obveze osiguranja parkirališnih 
mjesta.  
 
 Člankom 65. stavkom 1. GUP-a propisano je da se potreban – propisan broj 
parkirališnih mjesta mora osigurati izgradnjom parkirališta na građevinskoj čestici, a da 
izuzetno potreban broj parkirališnih mjesta može biti osiguran sukladno Odluci Grada 
Bjelovara.   
 

 Člankom 81. stavkom 1. GUP- a  koji se odnosi na sve investitore koji grade novu ili 
zamjensku građevinu, rade rekonstrukciju ili promjenu namjene građevine ili djelatnosti 
građevine  na   području Grada Bjelovara  propisano je:  
 
 ''Potreban broj parkirališnih i/ili garažnih mjesta (broj PGM) utvrđuje se prilikom 
gradnje nove ili zamjenske građevine, rekonstrukcije ili promjene namjene građevine ili 
djelatnosti i ovisi o vrsti i namjeni prostora.'' 
  

Člankom 81. a GUP-a  člancima 1.,  2. i 3.  propisan je minimalni broj PGM koje 
svi  investitori   moraju osigurati za stambenu namjenu i za poslovne prostore.   
 

Člankom  81 a stavkom 5. propisano je da se izuzetno unutar područja zaštićene 
kulturno – povijesne cjeline  može odstupiti od odredbi članka  81 a stavka 1. 2. i 3. 
prema posebnoj odluci Grada Bjelovara kojom se propisuju obveze investitora.   

 
Kako bi se uopće  na području zaštićene kulturno povijesne cjeline  investitorima  koji 

na čestici građevine nisu mogli osigurati propisan broj parkirališnih mjesta dozvolili zahvati u 
prostoru (gradnja, rekonstrukcija, promjena namjene, priviđenje namjeni građevine ili 
djelatnosti)  2006. godine Gradsko vijeće Grada Bjelovara  donijelo je  Odluku o sudjelovanju 
investitora  u gradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno - povijesne cjeline kojom 
je naknada za investitora koji na građevnoj čestici nije imao osiguran propisan broj parkirališnih 
mjesta po jednom parkirališnom mjestu iznosila 50.000,00 kuna po parkirališnom mjestu.  Iste 
godine naknada je smanjena na 35.000,00 kuna. 2013. godine donijeta je nova Odluka o 
sudjelovanju investitora  u gradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno - povijesne 
cjeline  kojom je određena naknada u iznosu 5.000,00 kuna po parkirališnom mjestu.  
 

 U posljednje vrijeme  primijećeno je da investitori podnose zahtjeve za zaključivanje 
Ugovora o sudjelovanju plaćanjem naknade, te da za veći dio parkirališnih mjesta žele platiti 
naknadu. 

 
Radi činjenice da je cijena naknade za  jedno parkirališno mjesto  5.000,00 kuna većini 

investitora je ekonomski isplativije zaključiti s Gradom Bjelovarom Ugovor o sudjelovanju 
investitora  u gradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno - povijesne cjeline i   
platiti naknadu za sudjelovanje (5.000,00 kuna po parkirališnom mjestu) nego graditi – 
osigurati propisani broj parkirališnih ili garažnih mjesta na čestici građevine (iznos naknade 
višestruko je niži od izgradnje jednog parkirališnog mjesta ili garaže).   

 
 
 



 
 
Na opisan način kupci stanova i poslovnih prostora nemaju osigurano parkirališno 

mjesto, parkiraju se na javnim parkiralištima kojih je premalo, a od iznosa  od 5.000,00 kuna 
po parkirališnim mjestu nemoguće je izgrađivati nova parkirališna mjesta prilikom izvođenja 
radova rekonstrukcije ili izgradnje ulica planiranih Programom građenja komunalne 
infrastrukture koji Gradsko vijeće Grada Bjelovara donosi krajem svake godine za iduću 
kalendarsku godinu.  

 
Slijedom iznijetog pripremili smo Nacrt odluke o sudjelovanju investitora  u gradnji 

javnih parkirališta na području zaštićene kulturno - povijesne cjeline koja sadrži iznos naknade 
35.000,00  kuna po parkirališnom mjestu.  

 
Nacrt odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području 

zaštićene kulturno - povijesne cjeline radi savjetovanja s javnošću bio je objavljen na 
internetskoj stranci Grada Bjelovara  dana 04.03.2022. godine, a savjetovanje je trajalo od 
04.03.2022. - 02.04.2022. godine.  

 
Na Nacrt odluke  zaprimljene su dvije primjedbe/prijedloga gđe Dragice Carek, 

dipl. ing. arh., predstavnice zainteresirane javnosti koja zastupa interes budućih 

investitora za koje se projektira. Primjedbe/prijedlozi i obrazloženja detaljno su 

navedene u Izvješću o provedenom savjetovanju s javnošću, a prihvaćena primjedba 

ugrađena je u konačni Nacrt odluke.  

Konačnim Nacrtom odluke u slučaju građenja ili rekonstrukcije građevine (osim  
promjene namjene postojeće građevine ili privođenja namjeni) na području zaštićene kulturno 
povijesne cjeline investitori će morati na građevinskoj čestici osigurati – izgraditi  80% 
parkirališnih mjesta, a  za 20% parkirališnih mjesta u odnosu na normativ propisan GUP-om  
će  moći sudjelovati plaćanjem naknade. U slučaju promjene namjene/djelatnosti postojeće 
građevine ili privođenja namjeni investitor koji ne može osigurati broj parkirališnih mjesta 
propisanih normativom GUP-a sklopit će s Gradom Bjelovarom ugovor o izgradnji javnih 
parkirališta  na području zaštićene kulturno povijesne cjeline plaćanjem naknade za onaj broj 
parkirališnih mjesta koji ne može osigurati.  
 

Na predložen način  će biti omogućena gradnja i rekonstrukcija, te promjena namjene 
građevine ili privođenje namjeni građevine na području zaštićene kulturno povijesne cjeline, 
ali pod tržišnim uvjetima.  
 

Predlažemo Gradonačelniku  da razmotri Nacrt odluke o sudjelovanju investitora  
u gradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno - povijesne cjeline,  da  
utvrdi Prijedlog odluke kao u tekstu Nacrta, te ga proslijedi Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje. 
 
 
                            PROČELNICA  
          Kristina Kocur, mag. geogr.  

 
 

 
 

 

 

 



 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S 

                                                            JAVNOŠĆU  

 
 
Naslov dokumenta 

 
Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu  odluke   o 
sudjelovanju investitora  u gradnji javnih parkirališta na području 
zaštićene kulturno - povijesne cjeline 
 
 

   

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje    

provodi savjetovanje 

  
 
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje   
 prostora 

  
 
Svrha dokumenta  
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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  
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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/

