
 

 

 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 
    G R A D  B J E L O V A R  
                GRADONAČELNIK                                                                                                                                  
                                                                                                                        

KLASA: 302-01/16-01/3 

URBROJ: 2103/01-01-16-92                         

Bjelovar, 9. prosinca 2016. 

 

Na temelju članka 16. stavka 1., 3. i 4., članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i 

sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, br. 

64/08) i Odluke o upućivanju na javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije 

razvoja grada Bjelovara i prijedloga Nacrta Strategije razvoja grada Bjelovara 2016-2020 

(Klasa: 302-01/16-01/3, Urbroj: 2103/01-01-16-90 od 8. prosinca 2016.), Gradonačelnik Grada 

Bjelovara, Antun Korušec, diplomirani politolog, donosi 

 

O B A V I J E S T 

o provođenju javne rasprave Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije  

razvoja grada Bjelovara 2016-2020 s prijedlogom Nacrta  

Strategije razvoja grada Bjelovara 2016-2020 

 

I.  

Grad Bjelovar donio je Odluku o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije 

razvoja grada Bjelovara 2016-2020 s prijedlogom Nacrta Strategije razvoja grada Bjelovara 

2016-2020 (u daljnjem tekstu: Strateška studija i Nacrt Strategije), na javnu raspravu u trajanju 

30 dana. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.  

   

II.  

Javnu raspravu Strateške studije i Nacrt Strategije koordinira i provodi Upravni odjel za 

gospodarstvo Grada Bjelovara.  

III.  

Javna rasprava o Strateškoj studiji i Nacrtu Strategije trajati će od 30.12.2016. (petak) do 

30.01.2017. godine (ponedjeljak).  

  

IV.  

Javni uvid u Stratešku studiju i Nacrt Strategije može se obaviti od 30.12.2016. do 

30.01.2017., radnim danom od 11.00  do 14.00 sati u Gradu Bjelovaru - Upravnom odjelu za 

gospodarstvo, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, soba br. 46. 

Strateška studija i Nacrt Strategije bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Bjelovara 

(www.bjelovar.hr). 

 

http://www.bjelovar.hr/


V.  

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu Strategije održati će se 20.01.2017. (petak) 

godine u 12.00 sati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 

Bjelovar.  

 

Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o 

Strateškoj studiji i Nacrtu Strategije na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju 

predstavnici izrađivača, ex-ante evaluatora i ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge na nacrte 

dokumenata javnost može izjaviti i usmeno u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja.   

  

VI.  

Javnost i zainteresirana javnost može svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Stratešku 

studiju i Nacrta Strategije upisati u knjigu primjedbi koja je izložena u Upravnom odjelu za 

gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E.Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, soba br. 46. ili dostaviti u 

pisanom obliku tijelu koje provodi javnu raspravu: Grad Bjelovar, Upravni odjel za 

gospodarstvo, Trg Eugena Kvaternika 2, zaključno sa završetkom dana javne rasprave 

(30.01.2017. godine). Mišljenja, primjedbe i prijedlozi javnosti i zainteresirane javnosti koji ne 

budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj 

raspravi.   

 

VII. 

Ova obavijest objavljuje se u lokalnom tjedniku „Bjelovarac“ i na Internet stranici Grada 

Bjelovara (www.bjelovar.hr). 

 

 

 

 

   Gradonačelnik 

    Antun Korušec, dipl.politolog 

http://www.bjelovar.hr/

