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Vrsta dokumenta Nacrt 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo 

Je li nacrt bio objavljen na internetskim 
stranicama ili na drugi odgovarajući 
način?  

DA 
www.kazup.hr 

Internetsko savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću trajalo je 
u razdoblju od 3. ožujka 2022. do 1. 
travnja 2022. godine. 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom internetske javne rasprave pristigla su 2 
očitovanja zainteresirane javnosti. 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti na 
određene odredbe Nacrta 

Matija Lipošćak 

Primjedba: 

Na članak 1. Programa na navedene skupine indeksa 
razvijenosti na koje se demografske mjere odnose, a u 
kojima nije uključeno rubno naselje grada Ogulina 
Trošmarija. 
 
Primjedba se ne prihvaća. 

 
Obrazloženje: 

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike 
Hrvatske (“Narodne novine” 147/14 i 123/17, 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske 
unije provodi postupak ocjenjivanja i razvrstavanja svih 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 
Republici Hrvatskoj prema indeksu razvijenosti, te je u 
skladu s navedenim donesena Odluka o rasvrstavanju 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
prema stupnju razvijenosti (“Narodne novine” 132/17). 

Programom su na ruralnom području Karlovačke 
županije obuhvaćena mjesta I. (Cetingrad, Krnjak, Plaški, 
Saborsko i Vojnić), II. (Slunj, Generalski Stol, Ribnik i 
Tounj), III. (Lasinja, Netretić i Žakanje) i IV. (Barilović, 
Bosiljevo, Draganić, Josipdol i Kamanje) skupine indeksa 
razvijenosti, a mjesto Trošmarija u sastavu grada Ogulina 



je u VI. skupini indeksa razvijenosti. 

 
XXXX XXXX 

Primjedba: 

Članak 30.  

Da se nadoda dio u smislu: „ili su u vrijeme objave 
javnog poziva u postupku donošenja potpora/programa 
za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji“, s obzirom da 
se u međuvremenu možda uspije utjecati na JLS za 
provođenje istoga 

Članak 31.  

Degradira mlade koji već žive na ruralnim područjima, 
čime se izlazi u susret samo doseljavanju iz drugih 
županija, a ne potiče lokalno mlado stanovništvo za 
ostanak na istima (dodijeliti npr. bodove za doseljavanje 
iz drugih županija, ali i određeni broj bodova 
prijaviteljima iz Ka. žup. za mjesta prema skupinama 
razvijenosti ili oformiti novu točku bodovanja po 
navedenom kriteriju). 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

 

Obrazloženje: 

S obzirom da je člankom 30. Programa istaknuto 
sudjelovanje jedinica lokalne samouprave u stambenom 
zbrinjavanju mladih obitelji na način da u svom 
programu imaju potpore/programe za stambeno 
zbrinjavanje mladih obitelji ili pripremljeno građevinsko 
zemljište za takvu namjenu što se dokazuje potvrdom o 
istom kojom se ostvaruju dodatni bodovi, nema potrebe 
za navedenim dodatkom jer jedinica lokalne 
samouprave donosi i provodi vlastite programe, te u 
skladu s njima izdaje odgovarajuće potvrde. Člankom 31. 
obuhvaćena je mogućnost dodatnih bodova iz razloga 
što se želi povećati naseljavanje s područja drugih 
županija RH i EU i samim time povećati ukupan broj 
stanovništva Karlovačke županije koji je nažalost u 
stalnom opadanju. 

 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
financijske troškove. 

 
 
 
 




