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Na temelju članka 96. stavak 2. 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) dana 27. listopada 2016. godine župan Sisačko-moslavačke županije 
objavljuje  
 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU 
O IZMIJENJENOM PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA                                                

SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE  
 

1. Javna rasprava o utvrñenom Izmijenjenom prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) uključuje javni uvid u 
trajanju od jedanaest (11) dana i javno izlaganje. 

2. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 14. studenog 2016. godine, zaključno do 22. 
studenog 2016. godine. 

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana sa Strateškom studijom utjecaja na okoliš 
biti će izložen na javnom uvidu u prostorijama Upravnog odjela za prostorno ureñenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša u Sisku, Rimska 28, (drugi kat), svakim radnim danom u 
vremenu od 8,00 do 15,00 sati. Istodobno, Prijedlog Plana biti će stavljen na uvid na mrežne 
stranice Sisačko-moslavačke županije i u informacijskom sustavu. 

4. Javno izlaganje Prijedloga Plana održati će se za sve zainteresirane u prostorijama Hrvatske 
gospodarske komore, Županijske komore u Sisku,  S. S. Kranjčevića 16, dana 16. studenog 
2016. godine s početkom u 10,00 sati. 

5. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputiti će se javnopravnim tijelima odreñenim 
posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu Plana sukladno članku 97. 
Zakona o prostornom ureñenju („Narodne novine“, broj 153/13). 

6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se upisati u Knjigu primjedbi  koja je 
izložena uz prijedlog Plana za vrijeme trajanja javne rasprave ili dostaviti poštom zaključno do 
22. studenog 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 Prijedlog plana mogu se podnositi samo u vezi s 
dijelovima Izmijenjenog prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi Prijedlog plana izmijenjeni. 

7. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u 
obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

8. Temeljem članka 101. Zakona o prostornom ureñenju (Narodne novine, broj: 153/13.) 
očitovanja u postupku javne rasprave smatraju se kao mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi 
akti javnopravnih tijela, koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i 
donošenja prostornog plana, te se posebne suglasnosti nadležnih tijela više neće tražiti. 

9. Ova objava će se objaviti u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“. 
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