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1. POLAZIŠTA (ANALIZA) 
Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Sisak-jug usvojen je 2015. godine („Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije“ br. 27/15.). 

Tvrtka MC Čišćenje d.o.o. je u ožujku 2020. godine pokrenula inicijativu za izmjene navedenog plana, 
sukladno članku 85. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 
39/19. i 98/19.). Tvrtka MC Čišćenje vlasnik je k.č. 1851/2 i 1851/3 k.o. Novi Sisak, koje se nalaze unutar 
obuhvata plana, a preko kojih su ucrtani industrijski željeznički kolosijeci koji predstavljaju ograničenje za 
gradnju i korištenje predmetnih čestica. U pismu namjere upućenom Gradu Sisku predloženo je da Grad 
Sisak pokrene izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sisak-jug kako bi se na 
zemljištu u njihovom vlasništvu otklonila navedena ograničenja za gradnju. Na terenu navedeni kolosijeci 
više ne postoje.  

Uz zahtjev je dostavljeno i očitovanje tvrtke ABS Sisak d.o.o. od 18. studenoga 2019. koji su vlasnici 
kolosijeka na području gospodarske zone „Sisak-jug“.  U očitovanju je navedeno kako ABS Sisak d.o.o. 
„nema namjeru vraćati u upotrebu napuštene i uklonjene trase željezničkog kolosijeka koje su prolazile 
preko k.č. 1851/2 i k.č. 1851/3 k.o. Novi Sisak“ te kako su suglasni s predloženim izmjenama Plana.  

Tvrtka MC Čišćenje je predložila i da u skladu s člankom 167. Zakona o prostornom uređenju u cijelosti 
financiraju navedene izmjene Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sisak-jug.  

Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sisak-jug (u daljnjem tekstu: 
Plana) započela je donošenjem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Gospodarske zone Sisak-jug (dalje u tekstu: Odluka o izradi) koja je usvojena na sjednici Gradskog 
vijeća Grada Siska održanoj 2. lipnja 2020. godine. Navedena odluka objavljena je u „Službenom 
glasniku Sisačko-moslavačke županije“ broj 16/20.  
 
 

1.1. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA  
Razlozi za izradu izmjena i dopuna Plana navedeni su u Odluci o izradi:  

Razlog izrade ID Plana je inicijativa tvrtke MC Čišćenje d.o.o. iz Siska koja je sukladno članku 85. 
Zakona Gradu Sisku uputila prijedlog da se na zemljištu u njihovom vlasništvu, a koje je unutar 
obuhvata Plana, uklone ograničenja za gradnju koja proizlaze iz ucrtanih industrijskih željezničkih 
kolosijeka. Navedeni kolosijeci nisu u upotrebi i na terenu više ne postoje. 

Inicijator izrade izmjena i dopuna plana dostavio je i očitovanje tvrtke ABS Sisak d.o.o. koja je 
vlasnik navedenih kolosijeka kao i ostalih kolosijeka na području gospodarske zone »Sisak-jug«. 
U navedenom očitovanju navedeno je kako su suglasni s navedenom izmjenom. 

Sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima su propisani elektronički standardi 
prostornih planova, elektronički oblik plana će se prenijeti u službenu kartografsku projekciju RH 
(HTRS96/TM). 

 
Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s odredbama sljedećih propisa:  

- Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19; u 
daljnjem tekstu: Zakon); 

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 
standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 
9/11); 

- Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 115/15); 

i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja kao i posebnih propisa od utjecaja na Plan.  
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1.2. OBUHVAT PLANA 
Gospodarska zona „Sisak – jug“ nalazi se u južnom dijelu Grada Siska, južno od stambenog naselja 
Caprag. Obuhvat Plana omeđen je sa istoka Ulicom Otokara Keršovanija, zapadna granica prati zapadni 
rub katastarskih čestica 1808/1, 2612/8 i 2651, svo k.o. Novi Sisak. Sjeverna granica prati Ulicu braće 
Kavurić, od raskrižja s Ulicom Otokara Keršovanija, te se pravolinijski nastavlja njenim zamišljenim 
produžetkom prema zapadu preko k.č. br. 1817/1 k.o. Novi Sisak. Južna granica prati južni rub k.č. br. 
2651, 2656, 2657/1, 2657/2, pa potom prolazi k.č. br. 2612/11, 2612/30 u k.o. Novi Sisak te se nastavlja 
planiranim spojem državne ceste. 

Ovako utvrđeno područje obuhvata zauzima površinu od oko 240 ha.  

Ovim Izmjenama i dopunama Plana mijenjaju se grafički dijelovi Plana u dijelu prometne mreže koja 
obuhvaća željeznički promet (industrijski kolosijeci). 

Plan je u svojem digitalnom obliku prebačen u službenu kartografsku projekciju RH (HTRS96/TM), 
sukladno propisima kojima se određuje elektronički standard prostornih planova.  

 

1.3. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA 
U Odluci o izradi navedeni su ciljevi i programska polazišta Plana:  

Područje obuhvata Plana je velikim dijelom izgrađeno, a čini ga industrijski kompleks bivše 
»Željezare Sisak«, građen kao jedinstveni industrijski krug, opremljen krupnom industrijskom 
infrastrukturom. 

Unutar obuhvata Plana postoje i industrijski kolosijeci koji nisu javno dobro u općoj upotrebi, a 
koji se priključuju na željezničku prugu i služe za dopremu i otpremu stvari željezničkim vozilima 
za pravne osobe vlasnika odnosno posjednika unutar obuhvata Plana. 

Dio industrijskih kolosijeka u međuvremenu je napušten i ne koristi se, a dio je i fizički izvađen te 
kolosijeci više ne postoje na terenu. Međutim, za kolosijeke koji su ucrtani u Plan na snazi je 
odredba Plana prema kojoj izgradnja građevina u koridoru matičnih kolosijeka nije dozvoljena. 
Navedena odredba predstavlja ograničenje za gradnju. 

Ovim ID Plana uklonit će se navedeno ograničenje na zemljištu u vlasništvu inicijatora izrade ID 
Plana uz razmatranje takvog prometnog rješenja koje će biti prihvatljivo i za ostale korisnike u 
području Gospodarske zone Sisak-jug. 

Ovom ID Plana stvorit će se prostorno-planski preduvjeti kojima će se doprinijeti svrhovitom 
korištenju prostora u funkciji ravnomjernog i održivog gospodarskog razvoja. 

Revizijom prometnog rješenja u dijelu ucrtanih industrijskih kolosijeka ukloniti će se ograničenje 
za građenje i revidirati će se planske postavke za mogućnost priključka građevinskih čestica u 
obuhvatu Plana na sustav željezničkog prometa.  

Cilj izrade i donošenja ID Plana je svrsishodnije i racionalnije stvaranje planskih pretpostavki za 
ravnomjeran gospodarski razvoj Grada Siska. Prostorno planska rješenja trebaju jasnije i 
kvalitetnije definirati uvjete građenja u prostoru u skladu s mogućnostima i potrebama korisnika 
prostora usklađen s načelima prostorne održivosti. 

1.4.  USKLAĐENOST S POSEBNIM PROPISIMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA 
U skladu s člankom 86. stavkom 3. Zakona proveden je postupak po posebnim propisima kojima se 
uređuje zaštita okoliša i prirode. Nacrt Odluke o izradi dostavljen je nadležnom županijskom upravnom 
odjelu za zaštitu okoliša.  

Sukladno mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-
moslavačke županije (KLASA: 351-03/20-05/25, URBROJ: 2176/01-08/11-20-2 od 24. travnja 2020. 
godine) za ove izmjene i dopune Plana ne provodi se postupak strateške procjene utjecaja plana na 
okoliš ni postupak ocjene prihvatljivosti ID Plana na ekološku mrežu. 

 



GRAD SISAK | IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE SISAK-JUG  

 

2020. 

  4  

1.5. ZAHTJEVI ZA IZMJENE I DOPUNE PLANA 
Odluka o izradi plana dostavljena je, sukladno čl. 90. Zakona, na adrese tijela i pravnih osoba s posebnim 
ovlastima sa traženjem da dostave svoje zahtjeve za izradu Plana.  

Dopis je upućen sljedećim javnopravnim tijelima:  

1. Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, Trg bana Josipa Jelačića 6, 44000 
Sisak; 

2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku, Nikole 
Tesle 17, 44000 Sisak; 

3. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije, Trg 
grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača; 

4. Ministarstvo državne imovine, Dežmanova 10, 10000 Zagreb; 

5. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Sisačko-moslavačka, Služba upravnih i 
inspekcijskih poslova, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, 44000 Sisak; 

6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Sisak, Ulica Ivana 
Kukuljevića Sakcinskog 24, 44000 Sisak; 

7. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnju, Služba za 
pripremu izgradnje i izgradnju, Kupska 4, 10000 Zagreb; 

8. HEP ODS d.o.o., Elektra Sisak, Kralja Tomislava 42, 44000 Sisak; 

9. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 
10000 Zagreb; 

10. HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb; 

11. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 
S. i A. Radića 36, 44000 Sisak; 

12. Grad Sisak, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav 

13. Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za graditeljstvo; 

14. Grad Sisak, Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove; 

15. Komunalac Sisak d.o.o., Capraška ulica 8, 44000 Sisak; 

16. Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., Trg Josipa Mađerića 1, 44000 Sisak; 

17. Sisački vodovod d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, 44000 Sisak; 

18. MONTCOGIM-SISAK d.o.o., S. i A. Radića 37, 44000 Sisak; 

19. ABS Sisak d.o.o., Braće Kavurića 12, 44000 Sisak. 

 
Svoje zahtjeve u roku su dostavili:  
 

1. Ministarstvo državne imovine, Zagreb 

- Dostavljen standardni dopis u kojem se traži evidencija izmjena u odnosu na državnu imovinu u 
obuhvatu plana. Traži se i da se Ministarstvu dostave kartografski prikazi u kojima će biti vidljive 
izmjene plana.  

- Napomena: navedena predložena izmjena nije predmet ovih izmjena odnosno nije u skladu s 
ciljevima i programskim polazištima navedenima u Odluci o izradi. Prijedlog plana u digitalnom 
obliku dostupan je na mrežnim stranicama nositelja izrade u vrijeme trajanja javne rasprave, čime 
se omogućuje sudjelovanje javnopravnog tijela u javnoj raspravi sukladno člancima 97., 98. i 101. 
Zakona o prostornom uređenju.  
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2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Sisačko-moslavačka, Služba upravnih i 
inspekcijskih poslova, Sisak; 

- Dostavljen popis propisa kojih se potrebno pridržavati pri izradi izmjena i dopuna plana. 
Dostavljene smjernice iz područja zaštite od požara i eksplozija koje je potrebno ugraditi u plan.  

- Napomena: navedena predložena izmjena nije predmet ovih izmjena odnosno nije u skladu s 
ciljevima i programskim polazištima navedenima u Odluci o izradi.   

 

3. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 
Zagreb, Služba civilne zaštite Sisak, Sisak 

- Dostavljen popis propisa kojih se potrebno pridržavati pri izradi izmjena i dopuna plana.  

 

4. HEP ODS d.o.o., Elektra Sisak, Sisak; 

- Dostavljen dopis sa smjernicama za planiranje sustava elektroopskrbe. Dostavljen i grafički prilog 
sa zahtjevom da se korigira prikaz distribucijskog sustava elektroopskrbe u obuhvatu plana.  

- Napomena: navedena predložena izmjena nije predmet ovih izmjena odnosno nije u skladu s 
ciljevima i programskim polazištima navedenima u Odluci o izradi.   

 

5. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb; 

- Dostavljen standardni dopis o načelima planiranja elektroničke komunikacijske infrastrukture 

 

6. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 
Sisak; 

- U dopisu je navedeno kako nemaju dodatnih zahtjeva.  

 

7. Sisački vodovod d.o.o., Sisak; 

- Dostavljeni podaci o instalacijama vodoopskrbe. Dostavljen nalaz Državnog inpektorata o potrebi 
preuzimanja vodoopskrbne mreže unutar kompleksa bivše Željezare u vlasništvo javnog 
isporučitelja vodnih usluga.  

- Napomena: navedeno nije predmet ovih izmjena odnosno nije u skladu s ciljevima i programskim 
polazištima navedenima u Odluci o izradi.   

 

8. MONTCOGIM-PLINARA d.o.o., Sveta Nedjelja 

- U dopisu je navedeno kako tvrtka Montcogim Plinara nema zahtjeva vezanih za izmjenu Plana 

 
 

1.6. DODATNE INICIJATIVE ZA IZMJENE I DOPUNE PLANA 
Tijekom izrade nacrta prijedloga plana zaprimljena je i inicijativa tvrtke C.I.O.S. Grupacija koji su  zatražili 
uklanjanje dijela ucrtanih željezničkih kolosijeka sa čestica u vlasništvu Grupacije. Radi se o kolosijecima 
na katastarskim česticama k.č. 1841/6, 1843/1 te 1853/1, 1853/4 i 1853/2 k.o. Novi Sisak.  

I inicijator izmjena (tvrtka MC Čišćenje) i nositelj izrade složili su se s navedenom inicijativom. Ista je u 
skladu s ciljevima i programskim polazištima navedenima u odluci o izradi plana.  

 

Tijekom izrade nacrta prijedloga plana održan je niz radnih sastanaka na kojima su sudjelovali 
predstavnici izrađivača plana, Grada Siska, tvrtke MC Čišćenje, tvrtke C.I.O.S. Grupacija te tvrtke ABS 
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Sisak koja je vlasnik i upravlja industrijskim željezničkim kolosijecima na području Gospodarske zone 
Sisak-jug.  

 

Na sastancima je zaključeno sljedeće:  

- tvrtka MC Čišćenje i tvrtka ABS Sisak slažu se s prijedlogom izmjena trasa željezničkih pruga u 
zoni čestice u vlasništvu tvrtke MC Čišćenje, uz uvjet da se ostvari kontinuitet i povezivanje 
prema kolosijecima južno od navedene čestice; 

- kako bi se osiguralo tehnički korektno rješenje korigiranog kolosijeka prema jugu, biti će potrebno 
ostvariti prijelaz dijela kolosijeka preko manjeg dijela čestice u vlasništvu tvrtke MC Čišćenje 
(jugoistočni ugao); 

- na česticama k.č. 1841/6, 1843/1 (u istočnom dijelu obuhvata plana, vlasništvo CIOS Grupacije) 
u planu će se brisati istočni kolosijek (koji više ni ne postoji na terenu), dok zapadni kolosijek s 
nedavno izvedenim spojem ostaje;  

- na k.č. 1853/1, 1853/4 i 1853/2 (također u vlasništvu CIOS Grupacije) u planu će se brisati veći 
dio kolosijeka koji prolazi istočnim dijelom čestica. U sjevernom dijelu potrebno je ostaviti 
kolosijek u duljini cca 100 m od skretnice. Spojni kolosijeci prema građevinama na navedenim 
česticama također će se brisati u planu.  

- sjevernim dijelom k.č. 1853/1 treba proći spojni kolosijek kako bi se osigurala dva kolosiječna 
pristupa do građevine na k.č. 1808/11 k.o. Novi Sisak. Navedeni kolosijek načelno će prolaziti 
postojećim trasama uz dodatak novog spoja prema planiranoj devijaciji kojom se izbjegava 
prolazak preko čestice u vlasništvu tvrtke MC Čišćenje.  

- revidirani su i drugi kolosijeci ucrtani na području Gospodarske zone Sisak jug te su na zahtjev 
tvrtke ABS Sisak označeni glavni kolosijeci koje je planom potrebno zadržati. Dio kolosijeka je 
brisan budući da na terenu ne postoje niti postoji potreba za planskom rezervacijom njihovih 
koridora.  
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2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA 
 

Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Sisak-jug usvojen je 2015. godine. Područje obuhvata 
Plana je velikim dijelom izgrađeno, a čini ga industrijski kompleks bivše „Željezare Sisak“, građen kao 
jedinstveni industrijski krug, opremljen krupnom industrijskom infrastrukturom.  

Unutar obuhvata plana postoje i industrijski kolosijeci koji nisu javno dobro u općoj upotrebi, a koji se 
priključuju na željezničku prugu i služe za dopremu i otpremu stvari željezničkim vozilima za pravne 
osobe vlasnika odnosno posjednika unutar obuhvata Plana. Dio industrijskih kolosijeka u međuvremenu 
je napušten i ne koristi se, a dio je i fizički izvađen te kolosijeci više ne postoje na terenu. Međutim, za 
kolosijeke koji su ucrtani u Plan na snazi je odredba Plana prema kojoj izgradnja građevina u koridoru 
matičnih kolosijeka nije dozvoljena. Navedena odredba predstavlja ograničenje za gradnju.  

Člankom 85. Zakona o prostornom uređenju propisano je kako izradu prostornog plana lokalne razine, 
kao i njegovih izmjena i dopuna može inicirati svatko. Također je propisano kako navedena inicijativa 
može sadržavati i prijedlog načina financiranja izrade prostornog plana. 

Tvrtka MC Čišćenje d.o.o. iz Siska uputila je Gradu Sisku, sukladno članku 85. Zakona,  inicijativu da se 
na zemljištu u njihovom vlasništvu, a koje je unutar obuhvata Plana, uklone ograničenja za gradnju koja 
proizlaze iz ucrtanih industrijskih željezničkih kolosijeka. Navedeni kolosijeci nisu u upotrebi i na terenu 
više ne postoje.  

Inicijator izrade izmjena i dopuna plana dostavio je i očitovanje tvrtke ABS Sisak d.o.o. koja je vlasnik 
navedenih kolosijeka kao i ostalih kolosijeka na području gospodarske zone „Sisak-jug“. U navedenom 
očitovanju navedeno je kako su suglasni s navedenom izmjenom.  

 

2.1.  USKLAĐENOST SA STUDIJAMA I PLANOVIMA 
Za područje Gospodarske zone Sisak-jug 2008. godine izrađena je Idejna prostorno-programska 
studija Južne industrijske zone na prostoru bivše Željezare Sisak (izrađivač: APE d.o.o. Zagreb). 
Studijom je analiziran i željeznički promet u području zone, pa se tako navodi kako se iz kolodvora Sisak-
Caprag odvaja matični (industrijski) kolosijek koji ulazi u područje industrijske zone. Sustav kolosijeka 
unutar sklopa bivše Željezare činio je prometni prsten matičnog kolosijeka sa kojega su se odvajali 
servisni industrijski kolosijeci za pojedine pogone. Stanje pruge danas nije zadovoljavajuće – neki 
kolosijeci su prekinuti, neki izvađeni, a većina kolosijeka je u lošem stanju.  

Studija posebno apostrofira činjenicu da parcele u Južnoj industrijskoj zoni imaju mogućnost priključka na 
željeznički promet što predstavlja veliku prednost. Stoga se Studijom predlaže da se napravi revizija 
industrijskih kolosijeka, da se definiraju oni koji su matični te da se čuvaju njihovi koridori odnosno 
omogući njihova rekonstrukcija.  

 
Prostorni plan uređenja Grada Siska („Službeni  glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 11/02, 
12/06.) na području Gospodarske zone Sisak-jug predviđa mrežu željezničkih kolosijeka kojima se 
omogućuje spoj korisnika u zoni na sustav željezničkog prometa.  

 
Generalni urbanistički plan grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 11/02, 
5/06, 3/11) posebno ne tretira problematiku željezničkog prometa na području Gospodarske zone Sisak-
jug. 
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Izvod iz Prostornog plana uređenja Grada Siska (plan namjene površina i plan prometa) 

 

2.2.  CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA 
Osnovni ciljevi za izradu Izmjena i dopuna UPU-a su: 

- revizijom prometnog rješenja u dijelu ucrtanih industrijskih kolosijeka ukloniti ograničenje za 
građenje na dijelu građevinskih čestica brisanjem kolosijeka koji više na terenu ne postoje i za 
kojima više ne postoji potreba,  

- tehničkim rješenjem ostvariti kontinuitet industrijskih kolosijeka na području Gospodarske zone 
Sisak-jug te omogućiti spoj sadašnjih i budućih korisnika na sustav željezničkog prometa,  

- revidirati kolosijeke koje je planom potrebno zadržati, a u skladu sa zahtjevima tvrtke ABS Sisak 
koja je vlasnik i upravitelj mreže industrijskih kolosijeka na području Gospodarske zone Sisak-jug,  

- sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima su propisani elektronički standardi 
prostornih planova, elektronički oblik plana prenijeti u službenu kartografsku projekciju RH 
(HTRS96/TM).  
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3. OBRAZLOŽENJE PLANSKIH RJEŠENJA 

 
Ovim izmjenama mijenja se kartografski prikaz 2A. Promet u dijelu prikazanih industrijskih kolosijeka 
unutar obuhvata plana. Sve izmjene jasno su prikazane u grafičkom dijelu plana.  

Ukupno je na području obuhvata plana brisano 4.037 m industrijskih željezničkih kolosijeka, temeljem 
zahtjeva tvrtki MC Čišćenje, C.I.O.S. Grupacija i ABS Sisak.  

Dodano je 6.117 m kolosijeka, uglavnom  temeljem zahtjeva tvrtke ABS Sisak te kao posljedica činjenice 
da je tehničkim rješenjem zbog ukidanja pojedinih kolosijeka bilo potrebno planirati dodatne spojeve u 
postojećoj mreži kolosijeka.  

Za dio kolosijeka u duljini 330 m zamijenjen je planski znak iz „alternativna trasa“ u „postojeći kolosijeci“, 
budući da su u međuvremenu ti kolosijeci izgrađeni i u funkciji.  

 

Grafički je dio plana prenesen u službenu kartografsku projekciju RH (HTRS96/TM).  

 

Važno je napomenuti da je izmjena mreže kolosijeka vidljiva i na ostalim grafičkim prilozima plana koji 
nisu posebno priloženi u ovom elaboratu jer ne utječu na ostale planske postavke. Ove izmjene biti će 
vidljive u pročišćenom elaboratu koji će se naknadno izraditi, sukladno obvezama iz članka 113. stavka 3.  
Zakona o prostornom uređenju.  

 

 

Ovim izmjenama i dopunama ne mijenja se tekstualni dio plana (Odredbe za provedbu).  

 

Ovim izmjenama i dopunama nije mijenjana namjena površina te iskaz namjene površina ostaje 
nepromijenjen.  
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GOSPODARSKE ZONE SISAK-JUG 
 
 

 
 
 

3. 
PRILOZI 

 
 
 
1. Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani prilikom izrade plana 
2. Provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja plana na okoliš 
3. Zahtjevi i mišljenja 
4. Izvješće o javnoj raspravi * 
5. Evidencija postupka izrade i donošenja plana * 

 
* nije sadržano u prijedlogu plana 
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POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJI SU POŠTIVANI PRILIKOM IZRADE 
PLANA 

- Prostorni  plan  Sisačko-moslavačke  županije („Službeni glasnik Sisačko- moslavačke 
županije“, broj 4/01, 12/10 i 10/17). 

- Prostorni plan uređenja Grada Siska („Službeni glasnik  Sisačko-moslavačke  županije“,  
broj 11/02, 12/06, 3/13 i 6/13).  

- Generalni urbanistički plan grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije“, broj 11/02, 5/06, 3/11 i 4/11). 

- Idejna prostorno-programska studija Južne industrijske zone na prostoru bivše Željezare 
Sisak (APE d.o.o. za Poslovne zone Sisak i Grad Sisak, 2008.) 

- Ostali podaci raznih državnih institucija na razini države, županije i grada. 
 
 
 
ZAKONI I PROPISI 
Zakon o prostornom uređenju NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 

98/19 

Zakon o gradnji NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 

Zakon o zaštiti prirode NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 

Zakon o zaštiti okoliša NN br. 80/13, 153/13, 78/18, 12/18, 
118/18 

Zakon o željeznici NN br. 32/19 

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava NN br. 63/20 

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu 
Republike Hrvatske 

NN br. 94/13, 18/16, 89/17, 52/18, 
112/18 

Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu 
izgradnje infrastrukturnih građevina 

NN br. 80/11 

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 
73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 
146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 

Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza,  
obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova 

NN br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 
148/10 (prestao važiti), 9/11 

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš 

NN br. 3/17 

Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom 
pojasu 

NN br. 93/10 

Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja NN br. 115/15 
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PROMEMORIJA SA SASTANKA  
Održanog u srijedu, 15. srpnja 2020. u Gradskoj vijećnici Grada Siska 
 
Tema sastanka:  
Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sisak-jug 
 
Prisutni:  

- Rikard Fijan, Nikša Jevrić, Tomislav Pakasin (ABS Sisak) 
- Franjo Cink, Milan Zrakić (MC Čišćenje Sisak) 
- Nikša Božić (APE d.o.o. Zagreb) 
- Mario Sekulić (Grad Sisak) 

 

Bilješka i zaključci:  
Sastanak je održan zbog pripreme prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 
Sisak jug. Nikša Božić, stručni voditelj izrade ID UPU-a, predstavio je koncept izmjena plana. Plan se mijenja u 
dijelu željezničkog prometnog sustava kako bi se uklonila obveza čuvanja trasa industrijskih željezničkih 
kolosijeka na čestici tvrtke MC Čišćenje.  

Tvrtka ABS Sisak d.o.o., koja upravlja industrijskim kolosijecima na prostoru zone,  izdala je u studenom 2019. 
godine očitovanje kako nema namjeru vraćati u upotrebu napuštene i uklonjene trase željezničkog industrijskog 
kolosijeka koje su prolazile preko čestice u vlasništvu tvrtke MC Čišćenje. Navedeno očitovanje bilo je podloga 
za izradu Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a.  

Predstavnici tvrtke ABS Sisak naglasili su kako je kolosijeke potrebno izmjestiti i osigurati kontinuitet kolosijeka 
odnosno pristup željezničkim vozila u prostor južno od navedene čestice.  

Gospodin Franjo Cink naveo je kako postoji i inicijativa tvrtke CIOS da se ucrtana željeznička mreža izmijeni i na 
česticama koje su u njihovom vlasništvu.  

Nikša Božić je naglasio kako je zbog obveza iz Prostornog plana uređenja Grada Siska potrebno u obuhvatu 
zone osigurati mrežu industrijskih kolosijeka jer je mogućnost povezivanja zone na sustav željezničkog prometa 
obveza iz plana višeg reda. Također je naglasio kako druge izmjene plana nisu moguće jer je Odlukom o izradi 
plana koju je usvojilo Gradsko vijeće Grada Siska određeno kako se plan mijenja isključivo u dijelu sustava 
željezničkog prometa.  

Zaključci:  

- I tvrtka MC Čišćenje i tvrtka ABS Sisak načelno se slažu s prijedlogom izmjena trasa željezničkih pruga u 
zoni čestice u vlasništvu tvrtke MC Čišćenje, uz uvjet da se ostvari kontinuitet i povezivanje prema 
kolosijecima južno od navedene čestice.  

- Kako bi se osiguralo tehnički korektno rješenje korigiranog kolosijeka prema jugu, izrađivač plana će 
pripremiti korekciju rješenja i poslati ga na uvid tvrtkama MC Čišćenje i ABS Sisak. Vjerojatno će zbog 
ove korekcije biti potreban prijelaz dijela kolosijeka preko manjeg dijela čestice u vlasništvu tvrtke MC 
Čišćenje (jugoistočni ugao).  

- Grad Sisak će organizirati sastanak Grada i Izrađivača plana s tvrtkom CIOS da se razmotre njihovi 
zahtjevi i mogućnost daljnjih izmjena u ovom postupku, uvažavajući potrebu da se u zoni omogući 
cjelovitost sustava željezničkog prometa.  

- ABS Sisak će u sljedeća dva tjedna Izrađivaču dostaviti i prijedloge drugih korekcija željezničkog 
prometnog sustava na području obuhvata plana.  

 

Promemoriju sastavio: Nikša Božić  





PROMEMORIJA SA SASTANKA 

Održanog u srijedu, 22. srpnja 2020. u prostorijama tvrtke ABS Sisak u Sisku 

 

Tema sastanka:  

Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sisak-jug 

 

Prisutni:  

- Rikard Fijan, Nikša Jevrić, Tomislav Pakasin (ABS Sisak) 

- Mario Sekulić (Grad Sisak) 
- Nikša Božić (APE d.o.o. Zagreb) 

 

Bilješka i zaključci:  
Sastanak je održan zbog pripreme prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Gospodarske zone Sisak jug. Tijekom izrade plana zaprimljeni su i dodatni zahtjevi tvrtke CIOS 

Grupacija za ukidanje dijela kolosijeka koji su planski ucrtani na česticama u njihovom vlasništvu.  
Predstavnici C.I.O.S. Grupacije zatražili su uklanjanje dijela ucrtanih željezničkih kolosijeka koji prolaze 

katastarskim česticama k.č. 1841/6, 1843/1 te 1853/1, 1853/4 i 1853/2 k.o. Novi Sisak.  

Cilj sastanka bio je razmotriti navedene zahtjeve te definirati osnovnu mrežu željezničkih industrijskih 
kolosijeka na prostoru Gospodarske zone Sisak jug.  

Zaključci:  
- Sukladno Odluci o izradi plana planom se predviđa ukidanje kolosijeka koji su ucrtani preko 

čestice u vlasništvu tvrtke MC Čišćenje, osim u jugoistočnom dijelu gdje će zbog tehnički 
korektnog spoja kolosijeka biti potrebno proći manjim dijelom čestice.  

- Prijedlog prelaganja kolosijeka istočno od čestice u vlasništvu tvrtke MC Čišćenje je 
prihvatljiv.  

- Na česticama k.č. 1841/6, 1843/1 (u istočnom dijelu obuhvata plana, vlasništvo CIOS 
Grupacije) u planu će se brisati istočni kolosijek (koji više ni ne postoji na terenu), dok 
zapadni kolosijek s nedavno izvedenim spojem ostaje;  

- Na k.č. 1853/1, 1853/4 i 1853/2 (također u vlasništvu CIOS Grupacije) u planu će se brisati 
veći dio kolosijeka koji prolazi istočnim dijelom čestica. U sjevernom dijelu potrebno je 
ostaviti kolosijek u duljini cca 100 m od skretnice. Spojni kolosijeci prema građevinama na 
navedenim česticama također će se brisati u planu.  

- Sjevernim dijelom k.č. 1853/1 treba proći spojni kolosijek kako bi se osigurala dva kolosiječna 
pristupa do građevine na k.č. 1808/11 k.o. Novi Sisak. Navedeni kolosijek načelno će prolaziti 
postojećim trasama uz dodatak novog spoja prema planiranoj devijaciji kojom se izbjegava 
prolazak preko čestice u vlasništvu tvrtke MC Čišćenje.  

- Pregledani su i drugi kolosijeci ucrtani na području Gospodarske zone Sisak jug te su označeni 
glavni kolosijeci koje je planom potrebno zadržati. Navedeno je označeno na skici sa sastanka 
koja se sastavni dio ove promemorije.  

- Naglašeno je kako se plansko brisanje kolosijeka odnosi samo na brisanje kolosijeka kao 

planske obveze u UPU-u. Plan ne definira realizaciju planiranih zahvata (rokove, financiranje) 

kao ni izmjene u katastru.  

- Tvrtka ABS Sisak dostavit će stručnom izrađivaču plana geokodiranu podlogu u Acad formatu 
s označenim glavnim kolosijecima.  

- Stručni izrađivač će na temelju zaključaka današnjeg sastanka pripremiti prijedlog plana za 

javnu raspravu koja se očekuje u drugoj polovici kolovoza.  
 

U prilogu: skica sa sastanka s označenim izmjenama ucrtanih željezničkih kolosijeka 

Promemoriju sastavio: Nikša Božić  


