
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU

KLASA: 351-03/12-01/9
URBROJ: 2103/1-09-12-4
Bjelovar, 15. lipnja 2012.

Bjelovarsko-bilogorska županija-Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu na
temelju članka 16. stavka 1., 3., i 4., te članaka 18., 19., 20., i 21. Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine",
broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-35 1-03/1 1-02/88,
URBROJ: 517-06-2-1-2-12-9 od 06. lipnja 2012. godine, i z d a j e

OBAVIJEST
o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata:

Autocesta Bjelovar-Virovitica-graničniprijelaz Terezino Polje, dionica: Bjelovar-Virovitica

I.
Javna rasprava Studije utjecaja na okoliš-Autocesta Bjelovar-Virovitica-granični prijelaz
Terezino Polje, dionica: Bjelovar-Virovitica trajati će od 26. lipnja 2012. godine do 25. srpnja
2012. godine.

II.
Javnost i zainteresirana javnost može obavljati javni uvid u jedan primjerak cjelovite Studije i njene
sažetke svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati na slijedećim mjestima:

Bjelovarsko-bilogorska županija u prostoru Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalnu
infrastrukturu-Odsjek za zaštitu okoliša, Vatroslava Lisinskog 4 (zgrada Hidroregulacije d.d.);
Grad Bjelovar u prostoru Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg
Eugena Kvaternika 2;
Općina Severin u općinskoj vijećnici, Severin 137;
Općina Nova Rača u općinskoj vijećnici, S. Radića 56;
Općina Velika Pisanica u općinskoj vijećnici, Trg hrvatskih branitelja 3;
Općina Veliki Grđevac u općinskoj vijećnici, Trg Mate Lovraka 6.

Na mjestu javnog uvida li Bjelovarsko-biolgorskoj županiji biti će izložena 1 cjelovita Studija i njen
sažetak, dok će u Gradu i Općinama biti izložen samo po 1 primjerak sažetka Studije.
Sažetak studije, biti će objavljen na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode
(www.mzoip.hr).

ill.
Javno izlaganje Studije održati će se 10. srpnja 2012. godine u 10.00 sati u Velikoj vijećnici

Bjelovarsko-bilogorske županije, Dr. Ante Starčevića 8. Tijekom javnog izlaganja javnost i
zainteresirana javnost može postavljati pitanja o planiranom zahvatu koja će obrazlagati izrađivač

Studije, projektant i nositelj zahvata odnosno njegov opunomoćenik, te svoja mišljenja, primjedbe i
prijedloge na Studiju izjaviti usmeno u zapisnik.

IV.
Javnost i zainteresirana javnost može svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Studiju upisati u
knjigu primjedbi koje će biti izložene uz Studiju i njene sažetke na navedenim mjestima u točki II.
ove Obavijesti ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija,



2

pravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu, Dr. ote tarčevića 8, 43000
Bjelovar zaključno danom zaVTšetkajavne raspra e (25. rpnja 2012. odine).
Mišljenj primjedb i prijedlozi koji ne budu dostavIj ni u roku i ni II čitko napisani neće s uzeti
II obzir II pripr mi iz ješća o ja noj raspravi.

o a obavije t p red bja e II " Vecernjem listu" obja Ijuj na ogla nim pločama i internetskim
tranicama Bjelo arsko-bilogorske županije Grada Bjelo ara i Općinama e erin ova Rača,

lika Pi anica i Liki Grd ac. Mini tarstvo zaštit o ali a i prir de ć takoder na edenu
Oba ij t objaviti na svojoj internetskoj stranici.


