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Sisak, 02. studeni 2016.  
 
 
Na temelju članka 95. stavka 3. Zakona o prostornom ureñenju („Narodne novine“ broj 153/13) i 
članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 
11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) župan Sisačko-moslavačke županije dana 27. listopada 2016. godine donio 
je  
 

ZAKLJUČAK 
O UTVRðIVANJU IZMIJENJENOG PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 
 

Članak 1.  
Utvrñuje se Izmijenjeni prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije 
(u daljnjem tekstu: Izmijenjeni prijedlog Plana) za ponovnu javnu raspravu. 
 

Članak 2.  
Izmijenjeni prijedlog Plana za koji se utvrñuje rok javne rasprave sadrži Odredbe za provoñenje, 
Obrazloženje, Sažetak za javnost i Grafički dio sa Strateškom studijom utjecaja na okoliš. 
 

Članak 3. 
Izmijenjeni prijedlog Plana upućuje se na javnu raspravu (javni uvid i javno izlaganje). Oglas o javnoj 
raspravi objaviti će se u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“, na mrežnim stranicama i 
na oglasnoj ploči Sisačko-moslavačke županije, te mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i 
prostornoga ureñenja. 
 

Članak 4.  
Javni uvid će trajati od 14. studenog 2016. godine zaključno do 22. studenog 2016. godine, a 
Izmijenjeni prijedlog Plana će biti izložen u prostorijama Upravnog odjela za prostorno ureñenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša u Sisku, Rimska 28,  svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati.  

 
Članak 5. 

Javno izlaganje održati će se u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore u 
Sisku, S. S. Kranjčevića 16, Sisak, dana 16. studenog 2016. godine s početkom u 10,00 sati.  
 

Članak 6. 
Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputiti će se javnopravnim tijelima odreñenim posebnim 
propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana. 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Izmijenjeni prijedlog Plana se mogu upisati u Knjigu primjedbi koja 
je izložena uz Izmijenjeni prijedlog Plana za vrijeme trajanja javne rasprave, te predati u pisanom 
obliku u pisarnicu Sisačko-moslavačke županije ili dostaviti poštom zaključno s danom 22. studenim 
2016. godine na adresu: Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno ureñenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Stjepana i Antuna Radića 36, 44000 Sisak, s naznakom: „Za Prijedlog 
Plana“. 
Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Izmijenjen prijedlog Plana mogu se podnositi samo u vezi s 
dijelovima Izmijenjenog prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi Prijedlog Plana izmijenjeni. 
 
 
 



Članak 7.  
Za provoñenje ovog Zaključka te poduzimanje drugih pravnih radnji sukladno Zakonu o prostornom 
ureñenju („Narodne novine“ broj 153/13) zadužuje se Upravni odjel za prostorno ureñenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije. 
 

Članak 8. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Sisačko-
moslavačke županije“. 
 
         Ž U P A N 
 
         Ivo Žinić, dipl. ing. arh. 

 
 


