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Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša  
 

KLASA: 350-01/14-02/105 

URBROJ: 2176/05-07-01/3-15-95 

Sisak, 27. srpnja 2015. 

 

Temeljem članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13), Odluke o izradi UPU-a 

Gospodarske zone „Sisak-jug“ («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 20/14) i 

Zaključka Gradonačelnice Grada Siska (KLASA:350-01/14-02/105, URBROJ: 2176/05-01-15-94) od 

16. srpnja 2015. god. Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska objavljuje 

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU     

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE «SISAK-JUG»  

 
Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 

„Sisak-jug“ (u daljnjem tekstu: Plan). Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu sastoji se od 

tekstualnog i grafičkog dijela plana, njegovog obrazloženja te sažetka za javnost. 

 

Ponovna javna rasprava traje 15 dana, započinje 10. kolovoza, a završava 24. kolovoza 2015. 

godine. 

 

Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog plana biti će izložen javnom uvidu u 

prostorijama Gradske vijećnice Grada Siska, Sisak, Rimska ulica 26, radnim danom od 8:00 do 16:00 

sati. Uvid u Prijedlog plana u vrijeme trajanja javnog uvida bit će moguć i na mrežnim stranicama 

Grada Siska (www.sisak.hr). 

 

Javno izlaganje o Prijedlogu plana za ponovnu javnu raspravu održat će se 21. kolovoza 2015. god., u 

10:00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Sisak, Rimska ulica 26.  

 

Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o 

prostornom uređenju, na način da sudionici: 

- imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, 

- mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno 

odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, 

- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 

- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o ponovnoj 

javnoj raspravi. 

 

Sukladno članku 104. Zakona nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog Plana 

mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog 

izmijenjeni. 

 

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana dostavljaju se na adresu 

Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, Rimska 26, 44000 Sisak.  Rok za 

dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana je do zaključno 24. 

kolovoza 2015. godine.  


