
               
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i obnovu
Zagrebačka 44, Sisak 44 000

KLASA: 350-01/22-01/119
URBROJ:2176-08/1-23-51
Sisak,  10. veljače 2023. 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 i  98/19),   točke III.  Odluke o utvrđivanju Prijedloga VI.  izmjena i  dopuna Prostornog plana
Sisačko-moslavačke županije KLASA: 350-01/22-01/119; URBROJ:2176-02-22-47 od 9. veljače 2023.
godine,  Upravni  odjel  za  prostorno uređenje,  graditeljstvo  i  obnovu  Sisačko-moslavačke  županije
objavljuje

OBAVIJEST O STAVLJANJU NA JAVNU RASPRAVU
Prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

I.
Stavlja se na javnu raspravu u trajanju od osam (8) dana Prijedlog VI. izmjena i dopuna Prostornog plana
Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Plan), kojeg je nositelj izrade Sisačko-moslavačka županija,
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, a kojeg je stručni izrađivač Zavod za prostorno
uređenje Sisačko-moslavačke županije

II.
Javna rasprava i javni uvid, u trajanju od osam (8) dana, će se održati od 20. veljače 2023. godine do 28.
veljače 2023. godine. 

III.
Uvid  u  Plan  moći  će  se  obaviti  svakog  radnog  dana  od  8,00  do  15,00  sati  u  prostorijama  Sisačko-
moslavačke županije - Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu u Sisku, Zagrebačka
44.

Uvid u Plan je moguće izvršiti za vrijeme trajanja javnog uvida i na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke
županije www.smz.hr

IV.
Javno izlaganje o Planu će se održati 23. veljače 2023. godine, s početkom u 10,00 sati u dvorani za 
sastanke Doma obrtnika, Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije, Udruženja obrtnika Sisak u Sisku,
na adresi: Stjepana i Antuna Radića 8b.

V.
Na javnoj raspravi (javnom uvidu) će biti izložen Plan, knjiga primjedbi, te ova Obavijest.

VI.
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi o  Planu se mogu upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljene na
mjestu održavanja javne rasprave, ili se mogu dostaviti, pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne
rasprave,  na  adresu:  Sisačko-moslavačka županija,  Upravni  odjel  za  prostorno uređenje,  graditeljstvo i
obnovu, Zagrebačka 44, 44000 Sisak, s naznakom „Plan”.
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u periodu trajanja javne rasprave ili nisu čitko
napisani i potpisani neće biti uzeti u obzir prilikom izrade Izvješća o javnoj raspravi.



VII.

Ova Obavijest objaviti će se Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije, na oglasnoj ploči Sisačko-
moslavačke županije, te na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije i nadležnog ministarstava.

      pročelnica
Blanka Bobetko Majstorović, dipl.ing. biol.          
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