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KLASA:350-02/19-01/234 

URBROJ: 2103/1-19-22-87 

Bjelovar, 12. kolovoza  2022. 

 

 

Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Bjelovarsko-bilogorske županije, 

temeljem članka 160. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 78/15, 12/18, 

118/18), članka 16. stavka 3. Uredbe  o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, br. 64/08), a u svezi članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni 

utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17), objavljuje 

 

 

OBAVIJEST O PROVEDBI JAVNE RASPRAVE  

o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Masterplana prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske 

županije i Nacrt prijedloga Masterplana prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije 

  

 

I. 

 

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je, dana 11. kolovoza 2022. godine, Odluku o 

upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Masterplana prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske 

županije (dalje u tekstu: Strateška studija) i Nacrta prijedloga Masterplana prometnog sustava 

Bjelovarsko-bilogorske županije (dalje u tekstu: Nacrt Masterplana) na javnu raspravu u trajanju 30 dana. 

 

II. 

 

Javna rasprava o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Plana trajat će od 22.08.2022. do 

20.09.2022. godine. 

 

III. 

 

Javni uvid u Stratešku studiju, Netehnički sažetak Strateške studije i Nacrt prijedloga 

Masterplana javnost i zainteresirana javnost može  obaviti za sve vrijeme trajanja javne rasprave u 

službenim prostorijama Bjelovarsko-bilogorske županije, dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, (soba br. 

97, 2 kat), svakog radnog dana u vremenu od 08.00 – 14.00 sati.  

 

Strateška studija, Netehnički sažetak Strateške studije i Nacrt prijedloga Masterplana, s danom 

početka javne rasprave, bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Bjelovarsko-bilogorske 

županije (https://bbz.hr/) 

 

IV. 

 

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Masterplana održat će se dana: 

12.09.2022. godine, u 10:00 sati, u Velikoj vijećnici  Bjelovarsko-bilogorske županije, dr. Ante 

Starčevića 8, 43000 Bjelovar. 
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Na javnom izlaganju osigurat će se nazočnost i sudjelovanje predstavnika Nadležnog tijela 

Bjelovarsko-bilogorske županije, predstavnika izrađivača Masterplana  predstavnika izrađivača Strateške 

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

Strateškoj studiji i Masterplanu na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici Nadležnog 

tijela Bjelovarsko-bilogorske županije, izrađivača Masterplana i izrađivača Strateške studije. 

V. 

 

Za sve vrijeme trajanja javne rasprave, javnosti i zainteresirana javnost može davati svoja mišljenja, 

primjedbe i prijedloge koje može: 

- upisati u knjige primjedbi koje će biti izložene na mjestima javnog uvida, 

- dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 

- dostaviti u pisanom obliku na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija Upravni odjel za 

gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti, dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar  

- dostaviti na adresu elektroničke pošte: (tea.rados@bbz.hr)  

zaključno s danom završetka javne rasprave.  

 

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu 

i potpis podnositelja. 

 

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti 

u razmatranje. 

 

VI. 

 

Ova Obavijest objavit će se, dana 12.08.2022. godine, u dnevnim novinama "Večernji list", te na 

oglasnoj ploči i službenim mrežnim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije (https://bbz.hr/) 

 

VII. 

Vezano uz epidemiju Covid-19 virusa u Republici Hrvatskoj javni uvid i javno izlaganje će se 

obaviti  u skladu sa odlukama, uputama i preporukama izdanim od Stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske. 

U slučaju nemogućnosti organiziranja javnog izlaganja sa većim brojem sudionika, isto će se 

organizirati on-line, o čemu će svi sudionici te zainteresirana javnost biti obaviještena putem službenih 

mrežnih stranica Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

                  PROČELNICA 

            Martina Posavac Ćurić, dipl.oec.,v.r. 
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