REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/16-01/ OS
Ur.broj: 2133/13-04-16-05
josipdol, 20. lipnja 2016. godine

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i članka
18. Statuta Općine Josipdol ("Glasnik Karlovačke županije" broj: 1 6/2013), Općinsko vijeće Općine
Josipdol, na sjednici održanoj 20. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

o izradi Ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Josipdol

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
daljnjem tekstu: Odluka).

uređenja Opć ine

josipdol (u

Pravna osnova za izradu i donošenje Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
Općine Josipdol

uređenja

Članak 2.

Obveza izra de i donošenja Prostornog plana uređenja Općine Josipdol ("Glas nik Karlovačke županije"
broj 36/05, 26/12, u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je člankom 13. Odluke o donošenju Prostornog
plana Karlovačke županije ("Glasnik Karlovačke županije" broj : 26/01, 33/01, 36/08 i 56/13, u daljnjem
tekstu: PPŽ).
Odluka se donosi sukladno člancima 75, 76. i 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj
153/13, u daljnjem teks tu: Zakon).
Postupa k izra de i donošenja Ciljanih izmjena i dopuna Plana u ime Općine Josipdol (u daljnjem te kstu :
Izmjena Plana) vršit će se u skladu s odredbama točke 6.5. Zakona, t rugim važećim propisima koji s u
od značaja za postupak Izmjena Plana.
Nositelj izrade Izmjena Plana u ime Općine Josipdol je jedinstveni pravni odjel (u daljnjem tekstu:
Odjel), a odgovorna osoba je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela lvanka Turkalj.

Razlozi donošenja Izmjena Plana
Članak 3.

Ove Izmjena Plana donose se radi promjena nastalih u području obuhvata Plana, a koje imaju utjecaj na
daljnji proces provedbe prostorno-planskih uvjeta utvrđenih Planom i koje rezultiraju potrebom
izmje ne prostorno planske dokumentacije.
Od okončanja postupka Odluke o donošenju Plana evidentirani su novi zahtjevi i prijedlozi u podru čju
koj e se regulira Planom u smislu inicijativa za njegove izmjene i dop une. U cilju osiguranja efikasnijih
preduvjeta za uređenj e prostora u skladu s namjenom, stupnjem u ređe nj a i izgrađenošću područja
obuhvata Plana, inicijative su ocijenjene važnim i od interesa za Op ći nu Josipdol i nje ne stanovnike, te
je to razlog za upućiva nj e Plana u proceduru Ciljanih izmjena i d opuna prema evidenciji, koja je sastavni
dio Odluke.
Zakonom je utvrđena obveza jedinica lokalne samouprave da dopu n Prostorni plan uređenja, tako da
u njemu odrede neuređene dije love građevinskih p o dru čj a i izgrađ ne dij elove tih područja pla nira ne
za preobrazbu u skladu sa Zakonom.

Obuhvat Izmjena Plana
Članak4.

Obuhvat Izmjena Plana istovjetan je obuhvatu Plana, koji
površina iznosi cca 165,38 km2.

obuhvaća či tavo područje Op ćine

]osipdol, čija

Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena Plana
Članak 5.
Opć insko vij eće je donjelo Pla n, čim e su se za ovo područj e utvrdili ciljevi prosto rnog razvitka i uređenja,
racionalna korištenje prostora, te način i uvje ti gradnje u odnosu a stanje u prostoru u trenutku
njegove izrade i do nošenja.
Podru čje obuhvata Izmjena Plana je čitavo područje Op ć ine Josipdol. Prostorno gledano, područje je
pretežno rura lno, s pecifičn i elementi kvalitete prostora su njegovi prirodni resursi, prvenstveno š ume i
poljoprivredna područj a. U sastavu Op ćine je 14 naselj a, koja su dje lom i č no izgrađena, a većim dijelom
neizgrađe na.

Postojeća

infrastruktura (prometna i druga) uglavnom pra ti stanje izgrađ en osti navede nim sadržajima.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena Plana
Članak6.

U sklopu izrade Izmjena Pla na, a u odnosu na ista knute razloge za iz radu Izmjena Plana, određeni su
osnovni ciljevi:
preis pitati i izmj eniti uvjete korište nja i na mje ne prostora, uvjet e gradnje i oblikovanja građevi n a u
svrhu osiguranja provedivosti Pla na, te u odnosu na sadašnje stanje i zadovolje nje novonasta lih potreba

u prostoru,
provesti nužna usklađe nj a sa zakonima i propisima u svrhu osigurania provedivosti Pla na
Programsko polazište za iz radu Izmj ena Pla na predstavljaju inicijative, čija je evidencija sastavni dio ove
odluke.

Popis stručnih podloga za izradu Izmjena Plana i način njihovog pribavljanja
Članak 7.

Izmjena je potrebno izraditi na sljedećim stručnim podlogama:
- katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,
- idejnim rješenjima cestovne, komunalne i javne infrastrukture,
- drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima iz svog
djelokruga iz članka 8. ove Odluke.
Stručne podloge iz stavka 1. ovog članka osigurat će Općina josipdol.
Za izradu Izmjena Plana nije potrebno pribaviti druge posebne stru čne podloge.

Način

pribavljanja stručnih rješenja

Članak8.
Stručno rješenje Izmjena Plana izradit će stručni
s nositeljem izrade Izmjena Plana.

izrađivač ovlašten

prema posebnom propisu u suradnji

Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Izmjena Plana i drugih sudionika koji sudjeluju u izradi
Izmjena Plana
Članak 9.

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada u izradi
Izmjena Plana utvrđuje se kako slijedi:
a) tijela određena propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada:
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje pravne
poslove,
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu,
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Karlovačka,
Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, zaštitu okoliša i
graditeljstvo,
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije,
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije,
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva
Ministarstvo zaštite okološa i prirode, Uprava za zaštitu prirode,
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Uprava za regionalni razvoj,
Ministarstvo turizma, Uprava za upravljanje

turističkom

de stinacijom,

Ministarstvo gospodarstva,
Hrvatske vode, Vodogospodarski odjel za srednju i donju Savu,
Hrvatske vode d.o.o„ Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Kupa",
Hrvatske šume d.o.o.
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Ogulin
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje,
Karlovačka Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša,
Karlovačka Županija, upravni odjel za komunlanu infrastrukturu i energetiku,
Hrvatska agencija za poštu i ele ktroničke komunikacij e Zagre b,
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

javna ustanova, Zavod za prostorno uređe nj e Karlovačke žup anije,
javna ustanova za upravljanj e zaštiće nim prirodnim vrijedn ostima Karlovačke Županije „Natura
viva",
Hrvatske ceste d .o.o.
Hrvatske ceste d.o.o., Tehnička ispostava Karlovac
Župnijska uprava za ceste
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
b) ostali s udionici koji će davati preporuke i primjedbe iz p od ručja svog djelokruga rada:
HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Distribucijsko područje Elektra Ka rlovac
Vodovod i kanali zacija d.o.o. Ogulin.

Rokovi u proceduri Izmjena Plana
Članak 10.

Za izradu Izmjena Pla na određuju se slj edeći rokovi:
- za izradu Nacrta prijedloga Izmjena Plana - rok od 3 0 da na od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva
iz članka 7. i 8. ove Odluke,
- za provođenj e javnog uvida i javne rasprave u Prijedlog Izmjena Plana - rok od 7 dana,
- za izra du I zvješća o javnoj raspravi - rok od 15 dana od dana oko nčanja javne rasprave,
- za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena Pla na - rok od 15 da na od proved ene javne rasprave i
is teka roka za dobivanj e mišljenja tije la i osoba određenih posebnim propisima,
Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena Pla na za tijela iz članka 7 ve Odluke iznosi 30 dana od da na
zaprima nja zahtj eva.

Izvori financiranja Izmjena Plana
Članak 11.

Izrada Izmjena Plana financirat će se iz s redstava Proračuna Općine josipdol.

X.

Završna odredba

Članak 12.

Ova odluka s tupa na s nagu osm oga dana od dana objave u "Glasniku

Ka rl ovačke

županije".

ag.pol.

