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GRAD OZALJ, Kurilovac 1, Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja (Nositelj izrade Plana) 

i 

PLAN 21 d.o.o. Rijeka, Prolaz M.K. Kozulić 4, (Stručni izrađivač) 

 

sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13., 65/17.,  114/18., 39/19. 

i 98/19.) pripremili su: 

 

 

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU 

II. Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana  uređenja UPU 1 

 

1. OPĆI PODACI O TIJEKU JAVNE RASPRAVE 
 

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13., 65/17., 114/18, 39/19 i 

98/19) i Odluke gradonačelnice Grada Ozlja  KLASA:350-02/22-01/01 URBROJ: 2133/05-02-23-29 od 3. 

siječnja 2023. godine, Grad Ozalj Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja, kao Nositelj izrade objavio je javnu 

raspravu o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana  uređenja UPU 1. Javna rasprava o II. 

Izmjenama i dopunama Urbanističkog  plana  uređenja UPU 1 održana je od 09. siječnja 2023. godine do 

zaključno 16. siječnja 2023. godine. 

 

1.1 Objava javne rasprave 

 

Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja kao Nositelj izrade  objavio je javnu raspravu 04. siječnja 2023. 

godine. Obavijest o održavanju i načinu organiziranja javne rasprave objavljena je u dnevnom tisku (24sata) 

dana 11. rujna 2022. godine, na mrežnim stranicama Grada Ozlja http://www.ozalj.hr/ dana 04. siječnja 

2023. godine, na službenim Internet stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne 

imovine www.mgipu.hr  dana 05. siječnja 2023.. godine.  

 
Za vrijeme trajanja javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana  uređenja UPU 1 za 

sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana  

uređenja UPU 1 u prostorijama Grada Ozlja, Kurilovac 1. Grad Ozalj, ponedjeljkom, utorkom, srijedom i 

petkom od 8:00 do 14:00 sati i četvrtkom od 09,00 do 17,00 sati. 

 

1.2 Javno izlaganje 
 

Tijekom trajanja javnog uvida, održano je javno izlaganje od strane stručnog izrađivača plana dana 12. 

siječnja 2023. godine u 16 sati u prostoru Gradske vijećnice, Kurilovac 1, Ozalj.  

 
1.3 Javni uvid 

 
Za vrijeme trajanja javne rasprave primjedbe i prijedlozi mogli su se: 

▪ upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja je bila izložena uz Prijedlog II. Izmjena i dopuna 

urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja, 

▪ davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 

▪ predajom u pisanom obliku u Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47 280 Ozalj  

 

 
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana  uređenja UPU 1 bio je objavljen i na web stranicama 

Grada Ozlja http://www.ozalj.hr/  

 

Sve prethodno navedene obavijesti vezane uz objavu javne rasprave date su u privitku i čine sastavni dio 

ovog Izvješća. 

 

http://www.mgipu.hr/
http://www.ozalj.hr/
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2. POPIS SUDIONIKA KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 

 

Na sudjelovanje u javnoj raspravi posebnom pisanom obavijesti o javnoj raspravi o Prijedlogu II. Izmjena i 

dopuna Urbanističkog  plana  uređenja UPU 1 KLASA: 350-02/22-01/01, URBROJ: 2133/05-03-23-31 od  

04. siječnja 2023. godine pozvan je 31 sudionik: 

• Mjesnom odboru Ozalj (e-dostavom), 

• Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu, 

Ambroza Vraniczanya 6/I, 47000 Karlovac; 

• Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, zaštitu okoliša i 

graditeljstvo,  Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb; 

• Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb; 

• Ministarstvo unutarnjih poslova; Policijska uprava Karlovačka, Služba upravnih i inspekcijskih 

poslova, Trg hrvatskih branitelja 6, 47000 Karlovac; 

• Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 

10000 Zagreb; 

• Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb; 

• Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 8, 47000 

Karlovac; 

• Agencija za poljoprivredno zemljište, Radnička cesta 22, 10000 Zagreb; 

• Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Roberta Frangeša Mihanovića 9, 

10110 Zagreb; 

• Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Jurja Haulika 1, 47000 

Karlovac; 

• Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke 

županije, J.Križanića 30, 47 000 Karlovac; 

• Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb; 

• Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Kupa, Obala 

F.Račkog 10, 47000 Karlovac, 

• HŽ infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb 

• Hrvatska ceste, Društvo za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za razvoj i 

strateško planiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb; 

• Hrvatske ceste, Sektor za održavanje i promet, Tehnička ispostava Karlovac, Banija 37, 47000 

Karlovac; 

• Županijska uprava za ceste Karlovačke županije, Poslovni park Karlovac 1A, Belajske Poljice, 

47252 Barilović; 

• Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb; 

• Odašiljači i veze d.o.o. Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb; 

• Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb; 

• HEP d.d., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb; 

• HEP – ODS d.o.o. Elektra Karlovac, dr. Vlatka Mačeka 44, 47000 Karlovac; 

• MONTCOGIM PLINARA d.o.o., DT Karlovac, dr. Vladka Mačeka 26A, 47 000 Karlovac; 

• Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb 

• Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1, 47000 Karlovac; 

• Komunalno Ozalj d.o.o., Kolodvorska cesta 29, 47 280 Ozalj; 

• Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Križanićeva 

11, 47000 Karlovac; 

• Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za prostorno uređenje i 

graditeljstvo Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj; 
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• Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i 

energetiku, Haulikova 14, 47000 Karlovac; 

• Azelija Eko d.o.o., Ulica akademika M. Heraka 11, 47280 Ozalj, svima e-dostavom i preporučeno 
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3. POPIS SUDIONIKA KOJI SU DALI OČITOVANJA, PRIJEDLOGE, MIŠLJENJA I PRIMJEDBE S 

OBRAZLOŽENIM ODGOVORIMA 

 
 

redni 
broj 

DATUM SUDIONIK ZAHTJEV ODGOVOR 

1. 16.01.2023. 
Luka Lipšinić 

 

 

Traži da se u članku 143. ostavi odredba 

obveze provođenja urbanističko 

arhitektonskog natječaja.  Smatra kako će 

predviđena izmjena odredbe naštetiti 

budućem razvoju grada Ozlja i prvenstveno 

u slučaju lokacije „ozljanka“ u centru 

grada, dovesti do uzurpacije prostora i 

nepopravljive štete istoga, zato što je 

trenutna obveza provođenja natječaja 

jedini razlog zbog kojeg je prostor tih dviju 

lokacija trenutno zaštićen od potencijalne 

devastacije koja bi mogla nastati 

graditeljskom samovoljom vlasnika 

nekretnina koje se tamo nalaze.  Pojam 

sugestija je u ovom slučaju „prazno slovo 

na papiru“ i čini cijeli članak nepotrebnim 

zato što ni na koji način ne zahtjeva 

dodatni angažman potencijalnog 

investitora  kako bi se lokacije sagledale 

na najkvalitetniji mogući način već ih se 

prepušta pustoj računici troškovničkih 

rekapitulacija, što nije način kojim se 

ostvaruje oplemenjivanje prostora već 

način kako se ostvaruje osobna dobit 

investitora. 

 

Primjedba se ne prihvaća 

Iako je mišljenje stručnog izrađivača 

da je alat javnih arhitektonskih i 

urbanističkih natječaja dobar način 

unaprjeđenja zaštite i izvrsnosti 

prostornih rješenja, i da bi ovu, kao i 

primjedbu DAGGK trebalo uvažiti, 

Nositelj izrade ID UPU (Grad Ozalj) 

zadržava zakonsko legalno i 

legitimno pravo upravljanja 

prostorom pozivajući se na čl. 55. 

Zakona o prostornom uređenju, 

kojim se obveza provedbe natječaja 

utvrđuje samo za površine javne i 

društvene namjene, te za zemljišta u 

vlasništvu JLS. Zbog evidentnih 

ograničenja (vlasništvo, namjena, 

financije) obje lokacije na kojima je 

trenutno utvrđena obveza provedbe 

natječaja, mogu se očekivati teškoće 

u njihovoj realizaciji i provedbi, pa je 

opredjeljenje Grada Ozlja da se 

obveza natječaja  pretvori u 

preporuku. U slučaju da se natječaj 

ne provede, kao mehanizam zaštite 

obje lokacije utvrđuje se obveza 

izrade stručnog rješenja koje 

odobrava Grad Ozalj. Time se, osim 

provedbe javnog natječaja,  uvode i 

drugi kontrolni mehanizmi (izrada 

odgovarajućih stručnih rješenja 

utvrđenih čl.143.) zaštite prostora te 

će se Grad Ozalj aktivno uključiti u 

daljnje aktivnosti gradnje i uređenja 

na lokacijama Kaptol i Ozljanka. 

 

2. 16.01.2023. 

DRUŠTVO 

ARHITEKATA, 

GRAĐEVINARA I 

GEODETA KARLOVAC 

 

DAGGK traži da se u članak 143. Plana 

korigira na način da se vrati obveza izrade 

urbanističko-arhitektonskih natječaja za 

 lokacije: 

- “Ozljanka” u centru Ozlja 

- Kaptol“, čiji su prostorni obuhvati 

označeni su na kartografskom prikazu broj 

3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite 

površina, 3.A. - Uvjeti korištenja u mjerilu 

1:5.000. Dalje se preporučuje smjer gdje bi 

se natječajnim elaboratom dodatno 

proširilo obuhvate urbanističko-

arhitektonskih natječaja na kontaktne zone 

radi sagledavanja šireg prostornog 

konteksta. 

Također se (vrlo detaljno i precizno) iznosi 

čitav niz poželjnih smjernica gradnje i 

oblikovanja kao polazišta i ciljevi za oba 

natječaja.  

 

Primjedba se ne prihvaća 

Iako je mišljenje stručnog izrađivača 

da je alat javnih arhitektonskih i 

urbanističkih natječaja dobar način 

unaprjeđenja zaštite i izvrsnosti 

prostornih rješenja, i da bi ovu, kao i 

primjedbu arhitekta Luke Lipšinića 

trebalo uvažiti, Nositelj izrade ID UPU 

(Grad Ozalj) zadržava zakonsko 

legalno i legitimno pravo upravljanja 

prostorom pozivajući se na čl. 55. 

Zakona o prostornom uređenju, 

kojim se obveza provedbe natječaja 

utvrđuje samo za površine javne i 

društvene namjene, te za zemljišta u 

vlasništvu JLS. Zbog evidentnih 

ograničenja (vlasništvo, namjena, 

financije) obje lokacije na kojima je 

trenutno utvrđena obveza provedbe 

natječaja, mogu se očekivati teškoće 

u njihovoj realizaciji i provedbi, pa je 

opredjeljenje Grada Ozlja da se 

obveza natječaja  pretvori u 

preporuku. U slučaju da se natječaj 
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ne provede, kao mehanizam zaštite 

obje lokacije utvrđuje se obveza 

izrade stručnog rješenja koje 

odobrava Grad Ozalj. Time se, osim 

provedbe javnog natječaja,  uvode i 

drugi kontrolni mehanizmi (izrada 

odgovarajućih stručnih rješenja 

utvrđenih čl.143.) zaštite prostora te 

će se Grad Ozalj aktivno uključiti u 

daljnje aktivnosti gradnje i uređenja 

na lokacijama Kaptol i Ozljanka. 

U daljnjoj proceduri urbanizacije 

(provedba javnog natječaja ili izrada 

stručnog rješenja) obje lokacije, Grad 

Ozalj svakako će koristiti dobivene 

smjernice koje ocjenjuje osobitim 

doprinosom u unaprjeđenju uvjeta 

gradnje, smještaja i uređenja, pa se 

DAGGK zahvaljujemo na pomoći.  

 

3. 11.01.2023. 

ARTURUS BOREALIS 

d.o.o.               

Zdenka Škreba 22,         

10000 Zagreb 

Traži da se izmjeni članak 52. st.2. na 

način da se definira udaljenost građevine 

od susjednih čestica na 3 ,0 m.  
Primjedba se prihvaća. 

4. 12.01.2023. 

HŽ 

INFRASTRUKTURA  

Mihanovićeva 12, 

10000 Zagreb  

 

Traže prihvaćanje dostavljenih zahtjeva 

dopisom broj 8341/22 od 12.listopada 

2022. godine 

Primjedba se prihvaća. 

5. 16.01.2023. 

HAKOM                

Ulica Roberta 

Frangeša-Mihanovića 

9, 10110 Zagreb 

Traže da se briše članak 104. teksta koji 

govori o tipovima antenskih prihvata, 

visinama istih te udaljenosti između 

baznih stanica te da se doda sljedeći 

tekst: „Novu elektroničku komunikacijsku 

infrastrukturu za pružanje javne 

komunikacijske usluge putem 

elektromagnetskih valova, bez korištenja 

vodova, odrediti ovisno o pokrivenosti 

područja radijskim signalom svih 

davatelja usluga i budućim potrebama 

prostora, planiranjem postave osnovnih 

postaja i njihovih antenskih sustava na 

antenskim prihvatima na izgrađenim 

građevinama i rešetkastim i/ili 

jednocjevnim stupovima, bez detaljnog 

definiranja (točkastog 

označavanja) lokacija vodeći računa o 

mogućnosti pokrivanja tih područja 

radijskim signalom koji će se emitirati 

antenskim sustavima smještenim na te 

antenske prihvate (zgrade ill/i 

stupove) uz načelo zajedničkog korištenja 

od strane svih operatora gdje god je to 

moguće. 

Primjedba se prihvaća. 

PRIMJEDBE PRISTIGLE IZVAN ROKA 

6. 19.01.2023. 

UPRAVA ZA ZAŠTITU 

KULTURNE BAŠTINE, 

KONZERVATORSKI 

ODJEL U KARLOVCU 

Traže da se na kartografskom prikazu 

br.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite 

površina; 3A označi zgrada šumarije. 

Primjedba se prihvaća. 

7. 25.01.2023. 

MINISTARSTVO 

OBRANE, UPRAVA ZA 

MATERIJALNE 

RESURSE 

SEKTOR ZA VOJNU 

INFRASTRUKTURU I 

ZAŠTITU OKOLIŠA 

Očituju se da na području obuhvata 

predmetnog plana nema zona posebne 

namjene niti drugih zahtjeva vezano za 

zaštitu interesa obrane.  

Zahvaljujemo na učešću u javnoj 

raspravi. 
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KNJIGA PRIMJEDBI 

1     
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4. PRILOZI 

Sastavni dio ovog Izvješća čine slijedeći prilozi: 

1. Zaključak Gradonačelnice Grada Ozlja o utvrđivanju Prijedloga Plana i otvaranju javne rasprave 

2. Objave javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana  uređenja UPU 1 

3. Posebne obavijesti o javnoj raspravi 

4. Zapisnik s javnog izlaganja s popisom prisutnih  

5. Očitovanja javnopravnih tijela i pristigle primjedbe 

 

 

Nositelj izrade:       Stručni izrađivač: 

Grad Ozalj        PLAN 21 d.o.o. Rijeka 

Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja 

                      ODGOVORNI VODITELJ: 

 

Osoba odgovorna za provođenje javne rasprave: 

Sanja Mikšić, dipl. iur.      Bojan Bilić dipl.ing arh. 
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1. Odluka Gradonačelnice Grada Ozlja o utvrđivanju Prijedloga Plana i otvaranju javne rasprave 
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2. Objava javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana  uređenja UPU 1 
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3. Posebne obavijesti o javnoj raspravi 
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4. Zapisnik s javnog izlaganja s popisom prisutnih  
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5. Očitovanja javnopravnih tijela i pristigle primjedbe 
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