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Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 
25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja 
zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se : 

 
J A V N I  P O Z I V  

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja  

 
IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADA BJELOVARA 
ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2013. DO 31.12.2016. GODINE 

 

Izrada Izvješća za proteklo četverogodišnje razdoblje, propisana je člankom 39. Zakona o prostornom 

uređenju (NN 153/13 i 65/17) (dalje : Zakon) i u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju i obveznim 

prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (NN 48/14 i 19/15). 

 

Člankom 40. Zakona propisano je da Izvješće o stanju u prostoru sadrži :  

- polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, 

- analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, te  

- prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće 

razdoblje.  

 

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost– trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, 

zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim mišljenjima, prijedlozima i sugestijama 
mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Izvješća.  
 

Zainteresirana javnost može izvršiti uvid u Nacrt Izvješća na web stranici Grada ili u Upravnom odjelu 

za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2., svaki radni dan u 

vremenu od 8 do 13 sati. Tiskani primjerak Nacrta Izvješća nalazi se u sobi 31-32, drugi kat .  

 

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću traje mjesec dana od 13.9.2017 do 13.10.2017.  

 

Zainteresirana javnost daje mišljenja, prijedloge i sugestije u pisanom obliku na propisanom obrascu s 

dostavom na adresu : 
 
 Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar 

(s naznakom: „Savjetovanja – Izvješće stanja u prostoru“)  
 
ili 

 
na e-mail adresu mbirac@bjelovar.hr do 13. 10. 2017. godine.   

mailto:mbirac@bjelovar.hr


 

 
Svi, u roku pristigli prijedlozi će se razmotriti, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt teksta 
Izvješća, koje će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Bjelovara na donošenje.  

 
Po isteku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, izradit će se i objaviti Izvješće, koje sadrži 
zaprimljena mišljenja, prijedloge i sugestije, te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje mišljenja, 

prijedloge i sugestije.  
 
Izvješće o savjetovanja sa zainteresiranom javnošću će se objaviti na službenim Internet stranicama 

Grada Bjelovara www.bjelovar.hr.  
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