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Na temelju članka 23. stavka 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš ("Narodne novine", broj 3/17) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08 i članka 45. stavka 1.
točke 17. Statuta Grada Bjelovara C,Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13 i 1/18) Gradonačelnik
Grada Bjelovara, donio je :

ODLUKU

UPUĆIVANJU STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ

5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA

NA JAVNU RASPRAVU

Članak lo

Strateška studija utjecaja na okoliš 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
(dalje: SPUO) upućuje se u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Članak 2.

(1) Javna rasprava za SPUO provodi se u objedinjenom postupku javne rasprave s Prijedlogom 5.
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara (dalje: izmjena Plana).

(2) Prijedlog izmjene Plana za javnu raspravu formiran je Zaključkom Gradonačelnika Grada Bjelovara
klasa: 350-02/18-01/17, uro broj: 2103/01-01-19-84 od 18.3.2019.

Članak 3.

Objedinjenu javnu raspravu za SPUO i Izmjenu Plana provodi Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
uređenje prostora.

Članak 4.

Prijedlozi SPUO i izmjenu Plana, za vrijeme javne rasprave, bit će dostupni na mrežnim stranicama Grada
Bjelovara.



Članak 5.

U svrhu provedbe postupka javne rasprave, sukladno članku 16 Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, javnost će najkasnije osam dana prije
datuma određenog za početak javne rasprave, na mrežnim stranicama Grada Bjelovara i u dnevnom
tisku biti obaviještena o :

Datumu početka i završetka javne rasprave
Datumu početka, završetka te mjestu javnog uvida
Mjestu, datumu i vremenu održavanja javnog izlaganja
Roku i načinu na koji će javnost i zainteresirana javnost moći dostavljati pisane prijedloge
primjedba o predmetu javne rasprave.

Članak 6.
Istodobno sa stavljanjem SPUO u postupak javne rasprave, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
uređenje prostora će Stratešku studiju dostaviti na mišljenje tijelima i osobama, sukladno članku 23.
stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.
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