IZVJEŠĆE
nakon provedene javne rasprave Strateške studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja
grada Bjelovara za razdoblje 2016-2020 godine i Nacrta prijedloga Strategije razvoja
grada Bjelovara 2016-2020

U postupku javne rasprave koja je provedena u periodu od 30.12.2016.-05.02.2017. godine
pristiglo je devet primjedbi, mišljenja, prijedloga i to: Grad Bjelovar - UO za komunalne
djelatnosti i uređenje prostora – zaštita okoliša, Vodne usluge d.o.o., Grad Bjelovar - UO za
komunalne djelatnosti i uređenje prostora - građenje, Centar za socijalnu skrb Bjelovara,
Hrvatski zavod za zapošljavanje - PU Bjelovar, Nikša Božić, dipl.ing.arh. iz Zagreba, Hrvatske
šume-Šumarija Bjelovar, Gordana Cug iz Bjelovara i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode
iz Osijeka.
Sve primjedbe, mišljenja i prijedlozi na Strategiju i Stratešku studiju razmotreni su od strane
ovlaštenika Strateške studije (Ires-ekologija d.o.o.) i izrađivača Strategije razvoja (Superna
d.o.o.). Prema prihvaćenim primjedbama i prijedlozima su korigirani na odgovarajući način
Strategija razvoja i Strateška studija, a na mišljenja, primjedbe i prijedloge koji nisu prihvaćeni
dano je obrazloženje njihova neprihvaćanja sukladno Tablici zaprimljenih. Grad Bjelovar je
također prije upućivanja Nacrta Strategije razvoja i Strateške studije u proceduru donošenja
bio obvezan, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14) i Smjernicama za izradu
strategija urbanog područja, usvojiti Strategiju razvoja s implementiranim dijelovima strateške
procjene utjecaja na okoliš od Partnerskog vijeća te o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš
Strategije razvoja grada Bjelovara 20116.-2020. ishoditi mišljenje nadležnog odjela BBŽ za
zaštitu okoliša i prirode, a koje je 27. veljače 2017. godine dostavilo mišljenje kako je strateška
procjena utjecaja Strategije razvoja na okoliš provedena sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN
80/13 i 153/13), Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš te Uredbi o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
(Narodne novine, broj 64/08).
Očitovanje izrađivača Strategije razvoja i ovlaštenika Strateške studije nalazi se u tabelama
ispod:
TABELA 1 – Superna d.o.o.
TABELA 2 – Ires-ekologija d.o.o.

Primjedbe na Strategiju razvoja grada Bjelovara 2016-2020 tijekom javne rasprave (30.12.2016.-5.2.2017.)
I odgovori na iste izrađivača Strategije (Superna d.o.o.)
Primjedbu dostavio:
Sadržaj primjedbe:
Odgovor (Superna d.o.o.)
Anamarija Vnouček, mag. ing. silv. trebali bi promijeniti tekst na str. 31. Podaci osvježeni.
viša stručna suradnica za zaštitu
i 33. Strategije sukladno Stateškoj
okoliša i prirode
studiji utjecaja na okoliš.
Tekst koji treba ubaciti je žute boje
Grad Bjelovar
a tekst koji treba izbaciti je
prekrižen i crvene boje.
Dragica Kupsjak
Za ispravak.
Podaci osvježeni.
UO za komunalne djelatnosti
str 39., 49., 50. i 51.
Grad Bjelovar
Kristina Novalić, dipl. socijalna
radnica
ravnateljica
Centar za socijalnu skrb Bjelovar
J.J. Strossmayera 2,
Bjelovar
Zoran Bišćan
Vodne usluge Bjelovar

Sandra Plentaj Lončar
Rukovoditeljica, Odjel analitike,
statistike i informatike
HRVATSKI ZAVOD ZA
ZAPOŠLJAVANJE - Područni ured
Bjelovar
Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Gjure Prejca 1, 10040 Zagreb

Hrvatske šume
Šumarija Bjelovar
Ivan Cug, upravitelj

Pretpostavljam da se brojčani
podaci odnose na 2015. godinu. Sa
područja grada uvijek smo imali
oko 400 korisnika zajamčene
minimalne naknade (socijalna
pomoć)..pa ne znam od kuda
brojka 285..

Podaci osvježeni.

Str. 39 ispravak – izgrađena je
vodovodna mreža u naseljima
Gornji Tomaš, Tomaš i Mala
Ciglena, ukupna duljina vodovodne
mreže 292 km

Podaci osvježeni.

Podatak sa današnjim datumom
izgrađenost vodovodne mreže
300,91 km, za izgraditi ostaje 11
km vodovodne mreže (ne 27 km!)
Dopuna podataka.

Primjedbe u postupku javne
rasprave o nacrtu prijedloga
Strategije razvoja grada
Bjelovara za razdoblje 2016. –
2020. godine

Dopuna podataka o šumama na
području grada Bjelovara.
Dopuna odlomka o zagađenju
bukom.

Podaci osvježeni.

Zakonodavni okvir, ciljevi i
metodologija, te popis uključenih
dionika u izradu Strategije ne
stavljaju se na javnu raspravu u
okviru nacrta Strategije no dio su
finalnog dokumenta.
Primjedbe vezane za analitički dio
strategije dane su temeljem
sažetka iz javne rasprave. Sažetak
je pripremljen temeljem cjelokupne
analize koja uključuje i SWOT
analizu.
Nisu potrebne izmjene.
Podaci osvježeni.

Gordana Cug
Iločka 38
Bjelovar

Darko Podravec, ing.el
Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i
prirode

Povodom objavljenog Prijedloga
nacrta strategije grada Bjelovara
2016.-2020. upućujem primjedbu
na odlomak koji se odnosi na
prisutnost buke u gradu Bjelovaru:
Stanujemo u Iločkoj ulici, te smo
izloženi konstantnom izvoru buke
od tvornice iverice “ Kronospan
CRO “ d.o.o. , Bjelovar koji rade
danonoćno, i vikendom i
praznikom.
Buka je visokog intenziteta i u
velikoj mjeri ometa svakodnevan
život, a pogotovo san, te na taj
način uzrokuje trajne posljedice za
zdravlje ljudi.
Apeliramo da se razmotre
mogućnosti smanjenja razine buke
( zvučne barijere i sl. ) ili ukidanje
noćne smjene.
Napominjem da se ovakav
intenzitet buke od spomenutog
izvora bilježi unatrag desetak
godina.
Primjedbe na Strateške studije
utjecaja na okoliš Strategije razvoja
grada Bjelovara 2016·2020 s
prijedlogom Nacrta Strategije
razvoja grada Bjelovara 2016-2020
- dostavlja se

Podaci osvježeni.

Strategija razvoja grada Bjelovara
uključuje mjere s opisom mogućih
aktivnosti. Popis aktivnosti nije
ograničen. Detaljne aktivnosti se
izabiru u akcijskim planovima svih
dionika zaduženih za provedbu
Strategije.
Nisu potrebne izmjene.

Strateška procjena utjecaja Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020. na okoliš - primjedbe I
odgovori ovlaštenika nakon provedene Javne rasptave (310.12.2016-05.02.2017.) - Ires - ekologija d.o.o.
Primjedbu dostavio:
Sadržaj primjedbe:
Odgovor
(IRES EKOLOGIJA d.o.o.)
Anamarija Vnouček, mag. ing. silv. Trebali bi promijeniti tekst na str. 31. Primjedba se odnosi na Nacrt
viša stručna suradnica za zaštitu
i 33. Strategije sukladno Stateškoj Strategije te u strateškoj Studiji nisu
okoliša i prirode
studiji utjecaja na okoliš.
bile potrebne navedene izmjene.
Grad Bjelovar
Tekst koji treba ubaciti je žute boje
a tekst koji treba izbaciti je prekrižen
i crvene boje.
Zoran Bišćan
Str. 39 ispravak – izgrađena je Primjedba se odnosi na Nacrt
Vodne usluge Bjelovar
vodovodna mreža u naseljima Strategije, ali su sukladno
Gornji Tomaš, Tomaš i Mala izmjenama u Nacrtu Strategije,
Ciglena, ukupna duljina vodovodne izmijenjeni i podaci u strateškoj
mreže 292 km
Studiji.
(Poglavlje
3.7.11.
Podatak sa današnjim datumom Vodoopskrbni sustav, str. 120).
izgrađenost vodovodne mreže
300,91 km, za izgraditi ostaje 11 km
vodovodne mreže (ne 27 km!)
Dragica Kupsjak
Preletjela sam preko strategije.
Primjedba se odnosi na Nacrt
UO za komunalne djelatnosti
Nešto sam podcrtala pa ti vidi - za
Strategije, ali su sukladno
Grad Bjelovar
ispravak. str 39., 49., 50. i 51.
izmjenama u Nacrtu Strategije,
izmijenjeni i podaci u strateškoj
Studiji (Poglavlje 3.7.9 Prometna
infrastruktura, str.114.)
Kristina Novalić, dipl. socijalna
Dostavljam izmjene, str. 7., crveno Primjedba se odnosi na Nacrt
radnica
označene...Pretpostavljam da se Strategije te u strateškoj Studiji nisu
ravnateljica
brojčani podaci odnose na 2015. bile potrebne navedene izmjene (u
Centar za socijalnu skrb Bjelovar
godinu. Sa područja grada uvijek Studiji se ne navodi broj korisnika
J.J. Strossmayera 2, Bjelovar
smo imali oko 400 korisnika socijalne pomoći).
zajamčene minimalne naknade
(socijalna pomoć).pa ne znam od
kuda brojka 285..
Sandra Plentaj Lončar
Primjedba se odnosi na Nacrt
Rukovoditeljica, Odjel analitike,
Strategije
ali
su
sukladno
statistike i informatike
izmjenama u Nacrtu Strategije,
HRVATSKI ZAVOD ZA
izmijenjeni i podaci u strateškoj
ZAPOŠLJAVANJE - Područni ured
Studiji (Poglavlje 3.7.7 Tržište rada i
Bjelovar
struktura zaposlenih, str. 110)
Nikša Božić, dipl.ing.arh.
Primjedbe u postupku javne
Primjedbe se odnose na Nacrt
Gjure Prejca 1, 10040 Zagreb
rasprave o nacrtu prijedloga
Strategije i samu metodologiju njene
Strategije razvoja grada
izrade. Shodno tome, nikakve
Bjelovara za razdoblje 2016. –
izmjene nisu bile nužne u strateškoj
2020. godine
Studiji.
Hrvatske šume
Dopuna podataka o šumama na
Primjedba se odnosi na Nacrt
Šumarija Bjelovar
području grada Bjelovara.
Strategije, ali su sukladno
Ivan Cug, upravitelj
Dopuna odlomka o zagađenju
izmjenama u Nacrtu Strategije,
bukom.
izmijenjeni i podaci u strateškoj
Studiji. (Poglavlje 3.4.3 Šumsko
područje, str. 73).
Gordana Cug
Povodom objavljenog Prijedloga Problem buke u Iločkoj ulici nije
Iločka 38
nacrta strategije grada Bjelovara obrađen u Nacrtu Strategije te
Bjelovar
2016.-2020. upućujem primjedbu na nikakve izmjene nisu bile potrebne u
strateškoj Studiji.

Darko Podravec, ing.el
Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i
prirode

odlomak koji se odnosi na prisutnost
buke u gradu Bjelovaru:
Stanujemo u Iločkoj ulici, te smo
izloženi konstantnom izvoru buke od
tvornice iverice “Kronospan CRO “
d.o.o. , Bjelovar koji rade
danonoćno, i vikendom i praznikom.
Buka je visokog intenziteta i u velikoj
mjeri ometa svakodnevan život, a
pogotovo san, te na taj način
uzrokuje trajne posljedice za
zdravlje ljudi.
Apeliramo da se razmotre
mogućnosti smanjenja razine buke
(zvučne barijere i sl.) ili ukidanje
noćne smjene.
Napominjem da se ovakav intenzitet
buke od spomenutog izvora bilježi
unatrag desetak godina.
Primjedbe na Strateške studije
utjecaja na okoliš Strategije razvoja
grada Bjelovara 2016·2020 s
prijedlogom Nacrta Strategije
razvoja grada Bjelovara 2016-2020
- dostavlja se

Primjedbe koje se odnose na
Studiju su uvrštene; većina
primjedbi
tj. preporuka za
poboljšanje mjera se odnose na
Strategiju ili mogu biti dio akcijskih
planova koji iz nje proizlaze.
Prijedlozi su uvršteni u Poglavlje 8
Mjere zaštite okoliša, str. 157-158)

