
                       

        REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

                 GRAD SISAK 

  Upravni odjel za prostorno uređenje i  

                  zaštitu okoliša 

 Odsjek za urbanizam, zaštitu kulturnih  

           dobara i zaštitu okoliša 

 

KLASA: 350-02/19-05/1 

URBROJ: 2176/05-07-01/3-22-150 

Sisak, 04. travnja 2022. godine 

 

Na temelju članka 96. st. 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19 i 98/19), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 

(„Narodne novine“ broj 3/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i Odluke o izradi III. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 19/19) , 

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska objavljuje 

 

JAVNU RASPRAVU 

o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska 

i 

 Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Siska 

 

   

1. Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska (dalje u 

tekstu: Plan)  i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Grada Siska (dalje u tekstu: Studija) održati će se u razdoblju od 14. travnja do 13. 

svibnja 2022. godine (trideset dana). 

2. U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana i Studije biti će izloženi javnom uvidu u 

prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, Ulica Marijana 

Cvetkovića 8, radnim danom od 8 do 16 sati. 

3. Prijedlog Plana i Studije u vrijeme trajanja javnog uvida biti će objavljen i na službenim mrežnim 

stranicama Grada Siska (www.sisak.hr). 

4. Nositelj izrade i izrađivač Plana i izrađivač Studije održati će javno izlaganje o prijedlogu Plana 

dana 27. travnja 2022. godine s početkom u 10 sati u Domu INA Rafinerije nafte, Ulica Ante 

Kovačića 1, Sisak.  

5. Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni 

uvid u prijedlog Plana, da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na 

koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za 

vrijeme javnog izlaganja te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.  

6. Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana i Studije mogu se dati za vrijeme trajanja javne 

rasprave, a zaključno do 13. svibnja 2022. godine predajom u pisarnicu Grada Siska, slanjem poštom 

nositelju izrade na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Marijana Cvetkovića 

8, 44000 Sisak ili putem elektronske pošte na adresu: mario.sekulic@sisak.hr.   

tel:+12176050115


7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i 

prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

 

 

Pročelnica: 

 

Nikolina Bijelić, dipl.ing.arh. 


