
OBRAZAC IZVJEŠTAJA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Program unaprjeđenja gospodarstva Karlovačke županije 
u 2021. godini 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Upravni odjel za gospodarstvo, 

Službenik za informiranje Karlovačke županije 

Svrha dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću 

Datum dokumenta prosinac 2020. godine - siječanj 2021. godine 

Verzija dokumenta Prva 

Vrsta dokumenta Nacrt 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Upravni odjel za gospodarstvo 

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 9. prosinca 2020. do 
7. siječnja 2021. godine. 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom internetske javne rasprave pristigla je jedna 
primjedba od strane zainteresirane javnosti i to od 
strane Obrtničke komore Karlovačke županije. 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti na 
određene odredbe Nacrta 

 Obrtnička komora Karlovačke županije  
 
PRIMJEDBA: 
 
“ČLANAK 7. 
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 
Sugeriramo slijedeće: 

- Kod prve natuknice Troškovi najma,zakupa, 
uređenja i opremanja izložbenog prostora dodati 
još i: troškovi najma šatora te troškovi korištenja 
komunalne infrastrukture za vrijeme trajanja 
sajma (struja, voda, odvoz smeća, čišćenje 
sajamskog prostora) 

- Kod zadnje natuknice Troškovi transporta i 
prijevoza → odnosi se na trošak transporta i 
prijevoza šatora i opreme koji imamo kao 
organizatori obrtničkog sajma; no isto tako 
koristimo i prijevoz za posjete sajmovima kojima 
nismo organizatori, a od velikog su značaja za 
struku i promociju obrtništva  (inozemni 
sajmovi), pa je stoga naša sugestija da se i taj dio 
precizira/doda, dakle: posjet inozemnim 
sajmovima – troškovi prijevoza, troškovi ulaznica 
za sajam.” 

 
Primjedba se prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
Prihvaća se prijedlog za uvrštavanjem navedenih 



troškova kao prihvatljvih Programom. 
 
PRIMJEDBA: 
 
“ČLANAK 9. 
MJERA B- POTPORE SUBJEKTIMA MALOG 
GOSPODARSTVA (350.000,00kuna) - u nacrtu je 
vjerojatno greškom napisano 300.000,00 kuna.” 
 
Primjedba se prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
Greškom je napisan iznos od 300.000,00 kuna. 
Predviđeni iznos korigirat će se. 
 
 

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

 
 
 
 


