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Informacije o javnim raspravama
Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj
153/13.), nositelj izrade prostornih planova dužan je objaviti informaciju o
javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana i na mrežnim stranicama
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Obavijest o javnoj raspravi mora sadržavati: mjesto, datum početka i trajanje
javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više
javnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj
raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana mišljenja,
prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana. Dostavlja se najmanje
osam dana prije početka javne rasprave na adresu elektroničke pošte:
web@mgipu.hr

Radna zajednica Alpe-Jadran
Download instalacije Pravilnika za
izradu prostornih planova
Sufinanciranje izrade prostornih planova
jedinica lokalne ili područne (regionalne)
samouprave za 2015. godinu
Popis tvrtki kojima su izdane suglasnosti
za obavljanje svih stručnih poslova
prostornog uređenja

Informacije o javnim raspravama:
11.05.2015. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pakoštane
08.05.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog
plana uređenja Gospodarske zone „Sisak-jug“
08.05.2015. - Informacija o javnoj raspravi o stavljanju izvan snage
Detaljnog plana uređenja "Otok-Središte", Grad Otok

Propisi iz područja prostornog uređenja

08.05.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan
snage Detaljnog plana uređenja stambene zone Sračinec

Obrasci upravnih akata iz područja
prostornog uređenja i gradnje

08.05.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan
snage Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene -I- Sračinec

Preporuka za izradu jedinstvenog opisa
zahvata u prostoru za centre za
gospodarenje otpadom i eksploatacijska
polja čvrstih mineralnih sirovina
Međunarodna suradnja

08.05.2015. - Informacija o javnoj raspravi o stavljanju izvan snage
Detaljnog plana uređenja "Središte Komletinci", Grad Otok
08.05.2015. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu
Prostornog plana uređenja Grada Pregrade
08.05.2015. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin

GRADITELJSTVO

07.05.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog
plana uređenja UPU 8 koji obuhvaća zonu sportsko-rekreacijske namjene
(R12) Šmrika - Brda, Kraljevica

ENERGETSKA UČINKOVITOST

06.05.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog
plana uređenja dijela naselja Mali Lošinj-Sunčana-Dražica (UPU10)

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

06.05.2015. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

06.05.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona Zapad II, Grad Virovitica

STANOVANJE

05.05.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog
plana uređenja Nerezine (UPU 15), Mali Lošinj

PROCJENA VRIJEDNOSTI
NEKRETNINA

05.05.2015. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pribislavec

EU PROGRAMI I FONDOVI

04.05.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Gršćica-Prižba

PROPISI

04.05.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog
plana uređenja naselja Gore (UPU-13), Grad Petrinja

Događanja

11.5.2015. 10:04

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Rimska 26
44000 Sisak
Sisak, 18.06.2015.

Predmet: Očitovanje na prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Sisak-jug”

Poštovani,
Ovo očitovanje se odnosi na UPU i njegove izmjene i dopune. Dana 1.12.2014. godine
dostavljeni su Vam zahtjevi za izradu plana uređenja Gospodarske zone “Sisak-jug”(nisu svi
usvojeni).Uz nove prijedloge i zahtjeve, ponavljamo taj stari zahtjev (kao prilog).
Sve je ucrtano na podlogu UPU-a ( i označeno redom velikim štampanim slovima od A do I.
Slijedi pojašnjenje.
A – Predlažemo izgradnju nove sjeverne glavne prometnice uz sami sjeverni rub zahvata UPU-a,
kako bi se izbjegle komunikacijske prepreke na svakodnevnoj bazi sa kojima se suočavaju
postojeći vlasnici prostora u zoni.
B – Zahtjevamo izmještanje glavne južne prometnice predviđene UPU-om koja je ucrtana
dijelom preko zemljišta u vlasništvu ABS-a .Na taj način se proizvodni prostor dijeli i nije moguće
organizirati niti proizvodnju niti prometovanje po južnoj glavnoj prometnici.
To je utvrđeno i obilaskom predviđene trase spomenute prometnice sa predstavnicima grada
Siska dana 17.06.2015.
C – Predlažemo izgradnju nove prometnice sjever –jug, uz sami rub parcele ABS-a, na zemljištu
u vlasništvu RH. Tako bi se poboljšale transportna komunikacija i za ABS (kamioni bi brže i lakše
izlazili na glavnu južnu spojnu cestu) i za buduće korisnike gospodarske zone sisak koji će
uglevnom biti smješteni u zapadnom dijelu zone.
D i E – U ponovljenom dopisu od 1.12.2014.(prilog 1.) pod točkom 2. su opisana postrojenja.
Dodajemo još i slijedeće:
- Iako je u poglavlju 7. Gospodarenje otpadom, Člankom 66, Stavak 3, dopušteno gospodarenje
otpadom, tj. djelatnosti oporabe otpada, smatramo potrebnim istaknuti slijedeće:
Tvrtka ABS Sisak d.o.o. planira na postojećoj lokaciji izgraditi slijeća postrojenja:
1. INDUTEC – postrojenje za proizvodnju cink oksida

ABS SISAK d.o.o.
B. Kavurića 12
44010 Sisak
Republika Hrvatska
Tel. +385 (0) 44 565-268

MB: 1866516
OIB: 06081850685
IBAN HR5123600001101835256

www.absacciai.it

2. ECOGRAVEL – postrojenje za mehaničku obradu troske i proizvodnju građevinskih
agregatarazličite granulacije
Postrojenje INDUTEC kao sirovinu koristi elektropećnu prašinu, otpad ključnog broja 10 02 07*,
a koji nastaje u procesu proizvodnje čelika. Kako postojeća proizvodnja nije dovoljna za
zaposlenje punog kakpaciteta planiranog postrojenja,namjera je ABS-a dovoz sirovine (otpada)
drugih proizvođača i prerada iste. Dovoz bi se provodio sukladno Baselskoj konvenciji
(Regulation EC 1013/2006) te Annexu VIII.
Postrojenje ECOGRAVEL kao sirovinu za proizvodnju agregata bi koristio trosku nastalu u
proizvodnji čelika i trosku nastalu u proizvodnji cink oksida. Ključni beoj je 10 02 02.
Za oba postrojenja ABS Sisak d.o.o. je pokrenuo postupak ishođenja rješenja o utjecaju zahvata
na okoliš, KLASA; UP/I-351-03/15-02/07 te izmjene i dopune postojeće Okolišna dozvole
(Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša).
Dodatno za planirani zahvat, ABS Sisak d.o.o. posjeduje i pozitivna mišljenja:
1. Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, KLASA: 351-01/14-01/03,
URBROJ: 2176/05-07-01/4-14-10
2. Sisačko-Moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Sisak,
KLASA: 350-01/14-01/22, URBROJ: 2176/01-12/01-14-03
3. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za dozvole državnoga značaja,
Sektor za lokacijske dozvole i investicije, KLASA: 350-02/14-01/47, URBROJ: 531-06-1-2-14-2
F – U ponovljenom dopisu od 1.12.2014.(prilog 1.) pod točkom 1. je opisano postrojenje.
G – U ponovljenom dopisu od 1.12.2014.(prilog 1.) pod točkom 3. je opisano postrojenje.
H i I – U ponovljenom dopisu od 1.12.2014.(prilog 1.) pod točkom 4. je opisano postrojenje.
Isto tako dostavljamo studiju PAMP-a TS 220/110/35 (33)Kv Željezara na prijenosnu mrežu.
Ta studija u potpunosti definira novo 220 kV rasklopno postrojenje.Njegova izgradnja
omogućava veću snagu za sve korisnike u južnoj gospodarskoj zoni Sisak.
Prilozi:

1. Ponovljeni dopis (novi predsjednik uprave) od 1.12.2014 sa datumom 18.06.2015. (Zahtjev
za izradu Urbanističkog plana uređenja) sa svojih 10 priloga (lista priloga je na dopisu).
2. Dispozicija zahvata sa označenim dopunama i izmjenama označenim od A-I.

Marco Clemente
Predsjednik Uprave
ABS SISAK d.o.o.
B. Kavurića 12
44010 Sisak
Republika Hrvatska
Tel. +385 (0) 44 565-268

MB: 1866516
OIB: 06081850685
IBAN HR5123600001101835256

www.absacciai.it

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „SISAK-JUG“
Obrada primjedbi i prijedloga zaprimljenih tijekom javne rasprave
Javna rasprava održana od 21. svibnja do 19. lipnja 2015.
Zadnji rok za primjedbe: 19. lipnja 2015.

A. Očitovanja javnopravnih tijela
Oznaka Javnopravno tijelo

Sažetak primjedbe / prijedloga

JR/O-1

a) Ugraditi u tekstualni dio plana smjernice koje su dostavljene PRIHVAĆA SE
u dopisu od 17. studenoga 2014.
a) Prihvaća se
b) Na kraju slijepe prometnice u jugozapadnom dijelu
b) Prihvaća se
obuhvata planirati okretište.

MUP-PU Sisačko-moslavačka
Služba upravnih i inspekcijskih poslova
Inspektorat unutarnjih poslova

Dopis Klasa 511-10-06-03-173/5-15 3/2 od 11. lipnja
2015.
JR/O-2

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Područni ured za zaštitu i spašavanje Sisak

Nema primjedbi – izdana suglasnost

Odgovor izrađivača plana

Nema primjedbi

Dopis Klasa 350-02/15-02/02, Urbroj: 543-13-01-15-1
od 11. lipnja 2015.
JR/O-3

GRAD SISAK, Upravni odjel za upravne, imovinskopravne i opće poslove

Dopis Klasa 350-01/14-02/105, Urbroj: 2176/05-03/115-81
od 15. lipnja 2015.

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA

a) Obavijest o sklopljenim ugovorima o pravu građenja – traži
se da se nositelje prava građenja upozna s prijedlogom plana

a) Ne prihvaća se: U skladu s čl. 96. Zakona o prostornom uređenju
(NN 153/13) Nositelj izrade objavio je obavijest o održavanju javne
rasprave u dnevnom tisku, na internetskim stranicama Grada Siska
i na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja. Posebna obavijest temeljem članka 97. Zakona upućena
je na adrese javnopravnih tijela određenih posebnim propisima.
Iako to nije zakonska obveza, obavijest o javnoj raspravi upućena je
i gospodarskim subjektima koji djeluju u Gospodarskoj zoni ili su
vlasnici/posjednici zemljišta, a prema javno dostupnim podacima.
Vlasnici/posjednici mogu dalje obavještavati poslovne subjekte i
fizičke osobe koji su na neki način povezani s
vlasnikom/posjednikom zemljišta ili imaju posebni interes za plan.
Obavijest o javnoj raspravi je kao javno objavljeni podatak dostupno
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Oznaka Javnopravno tijelo

Sažetak primjedbe / prijedloga

Odgovor izrađivača plana
svima pod jednakim uvjetima.

b) Ispitati stanje trafostanice na k.č. 1806/6, a u kontekstu
mogućnosti izgradnje planirane glavne zapadne prometnice

b) Prihvaća se. Trasa „zapadne prometnice“ biti će korigirana na
način da ne zadire u katastarsku česticu na kojoj je postojeća
trafostanica.

c) Uz navedenu prometnicu ide („s desne strane“) i željeznički
kolosijek – po međi desnom stranom k.č. 1808/1. Uz željeznicu
idu i neke instalacije (navodi se – možda toplovod“). Ispitati za
što se koriste i hoće li ih biti moguće koristiti ukoliko se i dalje
planira zapadna prometnica u predloženoj trasi.

c) Prihvaća se: Trasa „zapadne prometnice“ biti će korigirana na
način da će ista biti pomaknuta prema zapadu. Željeznički kolosijek
prema dostupnim podacima isti prolazi rubom čestice 1808/1 i
moguće ga je sačuvati i rekonstruirati prilikom izvedbe planirane
prometnice. (Radi se o industrijskom kolosijeku koji ima manje
zaštitne koridore od standardnih željezničkih pruga za javni promet).
O komunalnim instalacijama koje idu ovom trasom izrađivači plana
nisu dobili informaciju tijekom pripreme prijedloga plana; ukoliko su
instalacije u funkciji iste će biti rekonstruirane u sklopu projektiranja i
izvedbe planirane zapadne prometnice te uklopljene u planirani
koridor prometnice. Ukoliko će biti potrebne manje prilagodbe
prometne mreže zatečenom stanju iste su omogućene tekstualnim
dijelom plana.

Prijedlozima priložena skica

JR/O-4

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
Obala Ruđera Boškovića 10, Sisak

Dopis Urbroj 2176/05-13-15-2867 od
17. lipnja 2015.

Dostavljeni komentari (smjernice):
a) pročišćavanje otpadnih voda moguće je predvidjeti na
središnjem uređaju za pročišćavanje Grada Siska

b) Kolektori A, B i C nisu dio javnog sustava odvodnje i nisu
spojeni na dolazni kolektor na uređaj za pročišćavanje

Nema primjedbi – dostavljene su smjernice za planiranje
sustava odvodnje

Dostavljeni komentari u skladu su s odabranim planskim rješenjima
u prijedlogu plana.

c) Za gospodarsku zonu treba predvidjeti (izgraditi) novi
razdijelni sustav, a sve vode moguće je priključiti na središnju
uređaj.
JR/O-5

HEP ODS, Elektra Sisak
Sisak, Kralja Tomislava 42

Dopis oznaka 4018/4047/15DK od 15. lipnja 2015.

Za elektroenergetsku distribucijsku mrežu vrijedi odrednica da PRIHVAĆA SE
je daljnji razvoj distribucijske elektroenergetske mreže
usmjeren prema napuštanju 35 kV i 10 kV napona i uvođenju Navedeno će biti ugrađeno u grafički i tekstualni dio plana koji se
odnosi na planiranu elektroenergetsku mrežu ili rekonstrukciju
20 kV napona i transformacije 20/0,4 kV.
postojeće mreže.
Navedenu odrednicu uzeti u obzir prilikom planiranja
proširenje postojeće ili izgradnje nove elektroenergetske
mreže.
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Oznaka Javnopravno tijelo
JR/O-6

GRAD SISAK
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša
Odsjek za graditeljstvo

Dopis Klasa 350-02/14-01/13, Urbroj 2176/05-07-02/615-8 od 19. lipnja 2015.

Sažetak primjedbe / prijedloga

Odgovor izrađivača plana
DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA

a) Predlaže se „uključivanje gospodarske zone u javni prostor“ a) Prihvaća se / komentar: Nepostojanje javne infrastrukture i
Grada Siska – problem infrastrukture u privatnom vlasništvu, infrastruktura u privatnom vlasništvu na obuhvatu Plana zatečeno je
stanje i jedan od većih problema za uspješno funkcioniranje
nepostojanja javne infrastrukture.
Gospodarske zone Sisak-jug. Prijedlogom Plana napravljena je
analiza postojećeg stanja infrastrukture i planirana je nova prometna
mreža i sustav infrastrukture čime su ostvarene pretpostavke za
traženo „uključivanje gospodarske zone u javni prostor“. U članku
24. Odredbi za provođenje navedeno je sljedeće:
„(1) Trenutno se na području UPU-a koristi privatna mreža
elektroopskrbe, elektroničkih komunikacija, vodoopskrbe i odvodnje
te opskrbe tehnološkom toplom vodom kojom upravlja tvrtka koja je
pravni sljednik nekadašnje „Željezare Sisak“.
(2) Planom je predviđena izgradnja infrastrukturne mreže na koju će
se priključivati budući i postojeći korisnici. Prilikom izgradnje nove
mreže treba težiti takvim tehničkim rješenjima kojima će se u javni
sustav kojim upravljaju ovlašteni distributeri odnosno koncesionari
uklopiti i postojeće mreže u privatnom vlasništvu.
(3) U slučaju izvedbe javne mreže novi korisnici obavezno se
priključuju na javnu mrežu prema uvjetima ovlaštenih distributera
odnosno koncesionara.“
Također, vezano na prometnu mrežu Planom je predviđeno:
„glavnu prometnu mrežu čine četiri prometnice – Sjeverna,
Zapadna, Istočna i Južna prometnica. Sjeverna prometnica
izgrađena je u cijeloj planiranoj dužini, ali planirano je proširenje
njenog koridora. Istočna i Zapadna prometnica djelomično su
izgrađene u neadekvatnim poprečnim profilima te je potrebna
njihova rekonstrukcija. Južna prometnica u cijelosti je planirana
prometnica.
Sve su prometnice glavne prometne mreže planirane kao javne
prometnice sa slobodnim pristupom. Prilikom rekonstrukcije i
proširenja poprečnog profila Sjeverne prometnice potrebno je
omogućiti javni pristup do svih čestica koje imaju pristup na tu
prometnicu.“ (Članak 29. Odredbi za provođenje).
Rješenje problema infrastrukture na području obuhvata Plana tražit
će velika financijska ulaganja i najvjerojatnije neće biti realizirano
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Oznaka Javnopravno tijelo

Sažetak primjedbe / prijedloga

Odgovor izrađivača plana
odjednom nego u fazama. Polazeći od uvažavanja zatečenog stanja
planom se omogućuje daljnji razvoj gospodarstva na ovom području
te se ostvaruju pretpostavke za izgradnju javne infrastrukture. Plan
će također omogućiti apliciranje na natječaje za sufinanciranje ovog
važnog zahvata za Grad Sisak (usvojeni planovi su u pravilu
preduvjet za apliciranje na natječaje za sufinanciranje).

b) Naglašava se praktična nemogućnost izdavanja akata o
gradnji kao posljedica nepostojanja javne infrastrukture.

b) Ne prihvaća se: Plan predstavlja preduvjete za izgradnju
infrastrukture, a ne može riješiti pojedine vlasničke odnose. Po
donošenju Plana akti o gradnji moći će se izdavati sukladno planu.
Iako je Planom planirana nova infrastruktura u odnosu na danas
važeće planove i zatečeno stanje vlasništva nad postojećom
infrastrukturom plan ne postavlja dodatna ograničenja te će
izdavanje akata o gradnji u tom smislu biti moguće kao i do sada.

c) Predlaže se određivanje izgradnje javnih komunalnih
sustava kao pretpostavke za uspostavu najvažnijih javnih
komunalnih djelatnosti i mogućnost izdavanja akata o gradnji.

c) Ne prihvaća se: Plan stvara preduvjete za izgradnju javne
prometne i komunalne mreže. Uvjetovanje izgradnje javne mreže
kao uvjeta za izdavanje akata za građenje ne bi bilo u skladu sa
strateškim odrednicama Grada Siska kojima se, u postojećim
uvjetima, ulažu maksimalni napori za pokretanje gospodarskog
razvoja. Korištenje postojeće infrastrukture i njenih kapaciteta, ne
ulazeći u pitanja vlasništva, u skladu je i s odrednicama održivog
razvoja koji je jedan od prihvaćenih temelja prostornog razvoja RH.

d) Primjedba na preporuke koje su sadržane u Odredbama za d) Ne prihvaća se: Odredbe za provođenje pisane su u obliku
provođenje – predlaže se zamijeniti ih obvezujućim
pravnih normi kojima se propisuju uvjeti provedbe svih zahvata u
odredbama.
prostoru, a samo u iznimnim slučajevima daju se i određene
preporuke i smjernice kao planska usmjerenja.
Budući da nije naveden konkretan prijedlog (članak, stavak) na
kojega se primjedba odnosi ista se ne prihvaća jer je preopćenita.
e) Primjedba na korištenje termina koji su „neprimjereni
odredbama za provođenje“: odnosi se na izraze „preporučuje
se“, „poželjno je“, „moguće je“, „treba težiti“.

e) Ne prihvaća se. Isti odgovor kao pod točkom d.

f) Primjedba na korištenje izraza „treba planirati“ – predlaže se f) Prihvaća se. Biti će korigirano.
izraz „treba projektirati“. Također se predlaže i zamjena
veznika „ukoliko“ veznikom „ako“.
g) Primjedba na netočan prikaz postojećih građevina –
primjedba se odnosi na definiciju postojećih građevina iz čl.

g) Ne prihvaća se. Građevine infrastrukture prikazane su na temelju
podataka koji su dostavljeni nositelju izrade temeljem članka 90. i
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Oznaka Javnopravno tijelo

Sažetak primjedbe / prijedloga

Odgovor izrađivača plana

3.st1.t.14. Zakona o gradnji i sukladno tome predlagatelj
smatra da ukoliko se ne raspolaže aktima (ili podacima) o
gradnji infrastrukturnih građevina onda se one (infrastrukturne
građevine) ne smiju prikazivati kao postojeće.

članka 92. Zakona o prostornom uređenju.
Člankom 92. Zakona posebno je propisano da je javnopravno tijelo
dužno nositelju izrade na njegov zahtjev dostaviti i sve raspoložive
podatke i drugu dokumentaciju iz svojega djelokruga, koji su
potrebni za izradu prostornog plana, a koji nisu sadržani u
informacijskom sustavu.

h) Primjedba da se u opisima koristi termin „ABS“ – radi se o
jednoj od privatnih tvrtki u području obuhvata plana.

h) Prihvaća se. Biti će korigirano na način da se u Planu ne navode
imena privatnih tvrtki.

i) Primjedba da nisu predane geokodirane rasterske i
vektorske inačice datoteka plana.

i) Ne prihvaća se. Zakonom o prostornom uređenju i trenutno
važećim podzakonskim aktima nije propisana priprema i predaja
geokodiranih rasterskih i vektorskih inačica plana u fazi prijedloga
plana za javni uvid.

j) Primjedba na strukturiranje odredbi za provođenje – traži se
da iste budu strukturirane tako da „osim samog teksta (logički
oblikovanog) sadrže i logičke strukture koje referentno i
pristupačno povezuju dijelove teksta (sadržaj, indeksi, slika,
fusnota). Traži se tekst koji se može lako „preoblikovati u
hipertekst – dinamičnu strukturu poveznica teksta za webstranice“.

j) Ne prihvaća se. Odredbe za provođenje pisane su i strukturirane
u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13.) i
Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
(NN 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., 148/10. (prestao važiti), 9/11.).
Tema oblikovanja teksta u „hipertekst“ nije propisana Zakonom ni
podzakonskim aktima. Ovakvo oblikovanje teksta može biti predmet
neslužbene obrade konačnog teksta u svrhu približavanja odredbi
plana zainteresiranoj javnosti, ukoliko Nositelj izrade smatra da je
isto potrebno i ukoliko sa stručnim izrađivačem ugovori taj dio posla.
I u tom slučaju službeni dokument za provođenje ostaje tekstualni
dio pisan u obliku pravne norme i objavljen u službenom glasilu.

5
UPU GOSPODARSKE ZONE SISAK-JUG | PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PLANA | Javna rasprava održana od 21. svibnja do 19. lipnja 2015.

B. Primjedbe i prijedlozi

Oznaka Podnositelj primjedbe / prijedloga
JR/P-1

Sažetak primjedbe / prijedloga

ABS SISAK d.o.o.
Sisak, Braće Kavurića 12

Dopis od 18. lipnja 2015.

Odgovor izrađivača plana
DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA

a) Predlaže se izgradnja nove sjeverne glavne prometnice uz
sjeverni rub zahvata UPU-a, „kako bi se izbjegle
komunikacijske prepreke na svakodnevnoj bazi s kojima se
suočavaju postojeći vlasnici prostora u zoni“.

a) Ne prihvaća se.
Prometnica sjeverno od obuhvata plana bila je planirana GUP-om
Grada Siska iz 2002. i njegovim izmjenama iz 2006. u vrijeme kada
prometnica koja se u planu naziva „sjeverna glavna prometnica“ nije
bila u vlasništvu Grada Siska. Prelaskom „sjeverne glavne
prometnice“ u vlasništvo Grada Siska nema više potrebe za
planiranjem paralelne prometnice (te je nova, paralelna prometnica
„brisana“ iz važećeg GUP-a čije su zadnje izmjene usvojene 2011.
godine.) Pristup česticama u sjevernom dijelu obuhvata plana
moguć je sa „sjeverne glavne prometnice“, a u njoj je moguće i
vođenje infrastrukturne mreže. Planom je predviđeno da „sjeverna
glavna prometnica“ bude javna prometnica sa neograničenim
pristupom čime će se izbjeći današnje „komunikacijske prepreke“.

b) Traži se izmještanje glavne južne prometnice predviđene
Planom sa dijela čestice ABS-a.

b) Prihvaća se. Navedena prometnica biti će izmaknuta sukladno
prijedlogu ABS-a.

c) Predlaže se izgradnja nove prometnice sjever-jug uz rub
parcele ABS-a na zemljištu u vlasništvu RH kako bi se
„poboljšale transportna komunikacija za ABS i za buduće
korisnike gospodarske zone u zapadnom dijelu zone“.

c) Prihvaća se. Navedena prometnica biti će planirana, ali u
manjem pomaku u odnosu na predloženu trasu kako ne bi zadirala u
zaštitne koridore postojećih i planiranih dalekovoda. Spoj prometnice
na jugu nije moguće ostvariti na „južnu spojnu cestu“ već će isto biti
riješeno spojem na zapadnu prometnicu.

d,e) Dostavljaju se podaci o planiranim zahvatima ABS-a i to:
INDUTEC postrojenje za proizvodnju cink-oksida te
ECOGRAVEL postrojenje za mehaničku obradu troske i
proizvodnju građevinskih agregata. Namjera je ABS-a dovoz
sirovine (otpada) drugih proizvođača i prerada iste.

d,e) Prihvaća se. UPU-om se ne ucrtavaju površina za izgradnju
građevina na pojedinim građevnim česticama. Traženi zahvati
Planom su omogućeni.

f) Dostavljena je studija PAMP-a TS 220/110/35 (33) kV
f) Prihvaća se. Koridor za izgradnju navedenog dalekovoda te
Željezara i novo planirano 220 kV rasklopno postrojenje koje bi prostor za izgradnju novog rasklopnog postrojenja biti će ucrtani u
omogućilo veću snagu za sve korisnike u južnoj gospodarskoj Plan.
zoni.

6
UPU GOSPODARSKE ZONE SISAK-JUG | PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PLANA | Javna rasprava održana od 21. svibnja do 19. lipnja 2015.

Oznaka Podnositelj primjedbe / prijedloga
JR/P-2

Applied Ceramics d.o.o.
Capraška ulica 10, Sisak

Dopis od 18. lipnja 2015.

JR/P-3

Sažetak primjedbe / prijedloga

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA

a) Prijedlog promjene profila sjeverne prometnice – predlaže
se smanjenje poprečnog profila, planiranje nogostupa samo s
jedne strane.

a) Djelomično se prihvaća. Planirani poprečni profil „sjeverne
prometnice“ biti će smanjen na način da će nogostup biti planiran
samo s jedne strane. Ne prihvaća se prijedlog smanjenja ukupnog
koridora prometnice na substandardne (minimalne) profile. Planirani
zeleni pojas između kolnika i pješačke staze potreban je zbog
vođenja infrastrukturnih vodova te zbog ugodnijeg kretanja pješaka
(odvojenost od kolnika kojim se očekuje intrenzivniji promet teretnih
vozila, zaštita od prskanja u vrijeme kišnog vremena itd.).

b) Prijedlog brisanja sjeverne trase industrijske vode – ista
nikad nije bila u funkciji, a ovako ucrtana predstavlja
ograničenje za gradnju.

b) Djelomično se prihvaća. Trasa voda industrijske vode od
zahvata na rijeci Kupi do južne gospodarske zone planirana je GUPom Grada Siska te se ne može ukinuti ovim UPU-om. Trasa će u
zoni obuhvata plana biti korigirana na način da ne zadire u čestice u
vlasništvu Applied Ceramics već će biti planirana preko zemljišta
komunalne namjene.

c) Prijedlog parcelacije nekretnina u vlasništvu Applied
Ceramics – predlaže se ukupno 6 građevinskih čestica

c) Prihvaća se. Napomena: Sukladno zahtjevu Grada Siska
parcelacija se neće definirati grafičkim dijelom UPU-a već će uvjeti
za formiranje građevnih čestica biti navedeni u tekstualnom dijelu
plana. Na nekretninama u vlasništvu Applied Ceramics biti će
moguće formirati tražene građevne čestice.

Hrvatska elektroprivreda d.d.
Sektor za kapitalne investicije

Dopis oznaka 71/5228/15TV te
dopis oznaka 71/4889/15/MR od 3. lipnja 2015.

Odgovor izrađivača plana

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA

a) Traži se mogućnost izgradnje kogeneracijskog postrojenja
na biomasu BE_TO Sisak na k.č. 1858/1, i u vezi s time
korekcija plana na način da prometna i infrastrukturna mreža
ne zadire u predmetnu česticu i to:
- korekcija istočne prometnica
- korekcija trase kolektora odvodnje otpadnih voda
- korekcija trase voda elektroničkih komunikacija

a) Djelomično se prihvaća. Istočna prometnica biti će korigirana na
način da se omogući izgradnja planiranog postrojenja. Planom se u
najvećoj mogućoj mjeri nastoji poštovati načelo da se prometna i
druga infrastruktura ne planiraju na štetu samo jednog korisnika te
se stoga ne prihvaća prijedlog da se korekcija ceste izvede tako da
nimalo ne zahvaća predmetnu parcelu.
Jedan postojeći kolektor otpadnih voda danas prolazi preko čestice.
Planirani infrastrukturni vodovi biti će planirani na način da ne budu
u koliziji s planiranom izgradnjom.

b) U svrhu realizacije projekta treba izgraditi novi magistralni
vrelovod od buduće glavne toplinske stanice smještene uz
BE_TO do glavnih toplinskih stanica TS1, 2 i 3 u naselju
Caprag te do TS Brzaj u naselju Brzaj.

b) Prihvaća se.
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