REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPAN IJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/16-01/ 05
Ur.broj: 2133/13-04-16-06
Josipdol, 20. lipnja 2016. godine

Na temelju č lanka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Na rodne novine" broj 153/13) i članka
18. Statuta Općine Josipdol ("Glasnik Karlovačke županij e" broj: 16/2013), Općinsko vijeće Općine
Josipdol, na sjednici 20. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Ciljanih izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja

centralne zone mješovite amjene naselja Josipdol

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja centralne zone
mješovite namjene naselja Josipdo l (u daljnjem tekstu: Odluka).
I.

Pravna osnova za izradu i donošenje Ciljanih izmjena i dopuna
uređenja dijela centralne zone mješovite namjene naselja Josipdol

Urbanističkog

plana

Članak 2.

Obveza izrade i donošenja Urbanističkog p lana u ređenja centralne zone mješovite na mjene naselja
Josipdol ("Glasnik Karlovačke županije" broj 26/12, u daljnjem te ks tu: Plan) utvrđena je člankom 37.
Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općin e Josipdol ("Glas nik Karlovačke županije" broj
36/05, u daljnjem tekstu: PPU).

Odluka se donosi sukladno člancima 73. i 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj
153/13, u daljnjem tekstu: Zakon).Nositelj izrade Ciljanih izmjena i dopuna Plana u ime Općine Josipdol
(u daljnjem tekstu: Izmjena Plana) je Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna
osoba je pročelni ca Jedinstve nog upravnog odjela Ivanka Turkalj.

II.

Razlozi donošenja Izmjena Plana
Članak 3.

Ove Izmjena Plana donose se radi promjena nastalih u području ob hvata Plana, te na širem općinskom
području, a koje imaju utjecaj na daljnji proces provedbe prostorno-planskih uvjeta utvrđenih Planom i
koje rezultiraju potrebom izmjene prostorno planske dokumentacije.
Od okončanja postupka Odluke o donošenju Plana evidentirani su novi zahtjevi i prijedlozi u području
koje se regulira Planom u smislu inicijativa za njegove izmjene i d opune. U cilju osiguranja efikasnijih
preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja
obuhvata Plana, inicijative su ocijenjene važnim i od interesa za Općinu Josipdol i njene stanovnike, te
je to razlog za upućivanje Plana u proceduru Ciljanih izmjena i dopu na prema evidenciji, koja je sastavni
dio Odluke.

III.

Obuhvat Izmjena Plana
Članak4.

Obuhvat Izmjena Plana istovje tan je obuhvatu Pla na, koji

IV.

obuhvaća područje

površine oko 137 ha.

Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena Plana
Članak 5.

Općinsko vijeće

je donjelo Pla n, čime su se za ovo područje utvrdi li detaljni uvjeti korištenja i uređenja
prostora, te gradnje građevina u odnosu na sta nje u prostoru u trenutku njegove izrade i donošenja.
Podru čje

obuhvata Izmjena Plana je centralni dio naselja Josipdol. Djelomično je izgrađen, a većim
dijelom neizgrađen. Izgrađene se građevine stambene namjene s pomoćnim objektima, građevine javne
namjene (škola, dj ečji vrtić, zgrada Općine), turističke namjene (motel Josipdol), gospodarske namjenepretežito industrijske, a unutar obuhvata Plana nalazi se i groblje, te prostori za sport i rekreaciju.
Postojeća infrastruktura (prometna i druga) uglavnom prati stanje izgrađenosti navedenim sadržajima.

V.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena Plana
Članak6.

U sklopu izrade Izmjena Plana, a u odnosu na istaknute razloge za izradu Izmjena Plana, određeni su
osnovni ciljevi:
preispitati i izmjeniti uvjete korištenja i namjene prostora, uvjete gradnje i oblikovanja
građevina u svrhu osiguranja provedivosti Plana, te u odnosu na sadašnje stanje
zadovoljenje novonastalih potreba u prostoru,
provesti nužna usklađenja sa zakonima i propisima u svrhu osiguranja provedivosti Plana
Programsko polazište za izradu Izmjena Plana predstavlja PPU, te inicijative č ija je evidencija sastavni
dio ove odluke.

VI.

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

Izmje na je potrebno izraditi na

slje dećim stru čnim

po dlogama:

- ka tasta rskim 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.
Struč ne

podloge iz stavka 1. ovog članka osigurat će Opć ina Josipdol.

Za izradu Izmjena Plana nije potre bno pribaviti druge pose ne struč n e podloge.

VII.

Način

pribavljanja stručnih rješenja
Članak B.

Stru č no rješenje Izmjena Pla na izradit će stru čni
s nositelj em izrad e Izmje na Pla na.

VIII.

izra đivač

ovlašte n 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
izradi Izmje na Pla na utvrđuje se kako slijedi:

će

d avati za htjeve iz

područj a

svog djelokruga rada u

a) tijela određena propi sima koja će davati zahtjeve iz područj a svog djelokruga rada:
Minista rstvo graditelj stva i prostornoga uređ enja, Uprava za prostorno uređe nj e pravne
poslove,
Ministarstvo kultu re, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Ka rlovcu,
Minista rstvo unuta rnjih poslova, Policijska uprava Ka rlovačka,
Ministarstvo obra ne, Uprava za mate rijalne resurse, Sektor za ne kretnine, zaštitu o koliša i
graditeljstvo,
Minista rstvo poljoprivrede, Uprava poljopr ivrede i prehrambene industrije,
Minista rstvo poljoprivrede, Uprava šuma rstva, lovstva i drvne industrije,
Minista rstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva
Minista rstvo zaštite okološa i prirode, Uprava za zaštitu prirode,
Minista rstvo regionaln og razvoja i fondova Euro pske unije, Uprava za regionalni razvoj,
Minista rstvo turizma, Uprava za upravljanj e turis tičko m destinacijom,
Ministarstvo gospodarstva,
Hrvatske vode, Vodogospodarski odjel za srednju i donju Sa u,
Hrva tske vode d.o.o., Vodnogospodarska ispostava za mali liv „Kupa",
Hrva tske šume d.o.o.
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Ogulin
Državna uprava za zaštitu i spašava nje, Podru čni ured za zaštitu i spašava nje,
Karlovačka Župa nija, Upravni odj el za prostorno uređ e nj e, građenj e i zaštitu okoliša,
Ka rlovačka Župa nija, upravni odjel za komunla nu infrastrukturu i ene rgetiku,
Hrvatska agencija za poštu i elektro ni čke komunikacije Zagreb,

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije,
Javna usta nova za upravlja nje zaštićenim prirodnim vrij ednos tima Ka rlovačke 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 sudionici koji će davati preporuke i primjedbe iz pod ručja svog djelokruga rada :
HEP - Operato r distribucijskog s us tava d.o.o., Dis tribucijska podru čj e Elektra Karlovac
Vodovod i ka na lizacija d.o.o. Ogulin.

IX.

Rokovi u proceduri Izmjena Plana
Članak 10.

Za izradu Izmjena Plana

određuju

se sljedeći rokovi:

- za iz radu Nacrta prijedloga Izmjena Plana - rok od 30 dana od pribavljenih stručnih podloga i
zahtjeva iz čl an ka 7. i 8. ove Odluke,
- za provođenje javnog uvida i javne rasprave u Prijedlog Izmjena Plana - rok od 7 dana,
- za izradu I zvješća o javnoj raspravi - rok od 15 dana od dana okončanja javne rasprave,
- za izra du Nacrta konačnog prij edloga Izmjena Plana - r ok od 15 da na od provedene javne
rasprave i isteka roka za dobivanje mišlje nja tijela i osoba određe ni h posebnim propisima,
Rok za dos tavu zahtjeva za izradu Izmje na Plana za tij ela iz
od dana zaprimanja zahtjeva.

X.

članka

7. ove Odluke iznosi 30 dana

Izvori financiranja Izmjena Plana
Članak 11.

Izrada Izmjena Pla na fina ncirat će se iz sredstava
X.

Pro računa Općine

Josipdol.

Završna odredba
Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu osmoga da na od dana objave u "Glasniku

Karlovačke

županije".

