
 
 

              
REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA     
Upravni odjel za prostorno ureñenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša 
S. i A. Radića 36, 44000 Sisak 
 

KLASA:351-03/16-04/01 
URBROJ:2176/01-09-16-16 
Sisak, 29. veljače 2016. godine 

 

 
 Temeljem članka 67. stavka 2. i članka 166. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne 
novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa 
na okoliš  („Narodne novine“ broj 64/08) i članaka 16. i 17.  Uredbe o informiranju i sudjelovanju 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08), a vezano 
uz članak 98. stavak 3. Zakona o prostornom ureñenju („Narodne novine“ broj 153/13), te temeljem 
mišljenja Stručnog povjerenstva od 26. veljače 2016. godine KLASA:351-03/16-04/01, 
URBROJ:2176/01-09-16-14, te Odluke župana KLASA:351-03/16-04/01, URBROJ:2176/01-02-16-15 od 
26. veljače 2016. godine, Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno ureñenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša objavljuje 
 

O B A V I J E S T 
o stavljanju na javnu raspravu Strateške studije o utjecaju na okoliš   
II. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije  

(u daljnjem tekstu: Strateška studija)  
 
 

I. 
Javna rasprava i javni uvid Strateške studije u trajanju od petnaest (15) dana, održati će se od 

8. ožujka do 22. ožujka 2016. godine, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 15,00 sati u 
prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rimska 28, Sisak. 

Uvid u stratešku studiju je moguće obaviti i na internetskim stranicama Županije:www.smz.hr. 
 

II. 
 Javno izlaganje Strateške studije biti će istovremeno s javnim izlaganjem Prijedloga II. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije, dana 14. ožujka 2016. godine s 

početkom u 10,00 sati u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore u 
Sisku, S. S. Kranjčevića 16, Sisak. 
 

III. 
 Javni uvid i javnu raspravu u Sisačko-moslavačkoj županiji koordinira i provodi Upravni odjel za 
prostorno ureñenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije. 
  

IV. 
Na mjestu javnog uvida biti će izložena jedna cjelovita Stateška studija, Prijedlog II. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije, Sažetak Strateške studije, knjiga primjedbi, te  
Odluka. 
 

V. 
 Mišljenja i primjedbe na Stratešku studiju mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti 
postavljena na mjestu održavanja javnog uvida, mogu se izreći u zapisnik na javnom izlaganju, te se 
mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javnog uvida, na adrese: 
Sisačko-moslavačka županija - Upravni odjel za prostorno ureñenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 
S. i A. Radića 36, 44 000 Sisak, s naznakom „Za Stratešku studiju“. 



Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani, neće biti 
uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi Strateške studije. 
 

VI. 
 Ova Obavijest objaviti će se u Večernjem listu, na oglasnoj ploči Sisačko-moslavačke županije, 
te na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Sisačko-moslavačke županije. 
 
 
 
          
 
 
 
 
 


