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REPUBLIKA HRVATSKA
IJA

KARLOV AČKA ŽUPA
OPĆI A JOSIPDOL

JEDINSTV EN I UPRAVN I ODJEL
KLASA: 350-01/16-01 /05
URBROJ: 1133/ 13-0 1-17-17
Josipdol, 8. ve ljače 2017. godine

Na temelju č l a nka 95. Za kona o prostornom uređenj u (,.Narodne novine'" broj: 153/ 13) i članka 33. i
38. Statuta opć ine Josipdol, (.,G lasni!.. Karlovačke Županije.. broj: 16/20 13) Nače lnik općine Josipdol,
Zlatko Mi halje\ ić. ing.građ .. dana 8.veljače 2017. godine. donosi

ZAKLJUČAK

o utvrdhanju Prijedloga ciljanih ll izmjena i dopuna Prostornog plana općine Josipdol i
Prijed loga U rbanističkog plana zone centralne namjene naselja Josipdol
te njihovom upućivanju u javnu raspravu

Č lanak l .

Utvrduje se Prijedlog ciljanih ll Izmjena i dopuna Prostornog plana
ci ljanih l izmjena i dopuna urbani stič!..og plana naselja Josipdol.

opć ine

Josipdol

Prijedlog

Č lanak 2.

Prijedlog iLmjena i dopu na Plana upućuje se temeljem č lanka 94. Zakona o prostornom
javnu raspra\ll u trajanju od 8 dana. počevši od 23. ve ljače 2017. do 3. ožuj!..a 1017.

uređenju

u

Č lanak 3.

U tijeku trajanja ja\ ne rasprave prijedlozi izmjena i dopuna Planova iz č l anka J. ovog Zaklju čka
izložit će se na javni U\ id !..oji će trajati 8 dana. sa sastavnim dijelovima: tekstualnim i grafičk i m
dijelom Prijedloga izmjena i dopuna Planova. te sažetkom za javnost.
Č lanak 4.

id održat će se u prostorijama općine Josipdol. Ogulinska 12. Josipdol, dvorani
v ijećnice. radnim danom od 8.00 do 14.00 sati .

Javni

U\

općin ske

Članak 5.

Javno izlaganje održat će se u prostorijama Općine Josipdol, Ogu linska 12, Josipdol, dvorana
vijećnice, dana 23. veljače 2017. godine u 12,00 sati.

općinske

Članak 6 .
Uz objavu oglasa u dnevnom tisku i na službenim internetskim stranicama Općine Josipdol posebna
pisana obavijest o javnoj ras pravi bit će dostavljena tijelima iz članka 97. Zakona o prostornom
uređenju.

Članak 7.

Pisana mi šljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijed log izmjena i dopuna Planova iz točke l. ovog
Zaključka na adresu Jed instvenog upravnog odjela općine Josipdol, Ogulinska 12, 47303 Josipdol.

Č lanak 8
Sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način određen člankom
100. Zakona o prostornom uređenj u, obradit će odgovorni voditelj i pripremiti izvješće o javnoj
raspravt.
Članak 9.

Ovaj će Zaključak biti objav ljen u ..Glasniku karlovačke Župan ije"
stranicama Općine Josipdol.

na službenim internetskim

