
  

 
OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM  
 

JAVNOŠĆU 

 

 
Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu prijedloga 
Pravilnika o dodjeli bespovratnih potpora 
male vrijednosti za subjekte malog 
gospodarstva u 2018. godini 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Tijelo koje je nadležno za izradu nacrta i provodi 
savjetovanje: Upravni odjel za razvoj grada, 
gospodarstvo i EU fondove 

 
 

Svrha dokumenta 
Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću o mogućostima potpora koje će Grad Karlovac u 2018. 
godini dodjeljivati poduzetnicima s područja Grada Karlovca.  

 

Datum dokumenta 
 

16.1.2018. god.  

 

Verzija dokumenta prva 

 

Vrsta dokumenta 
 

Pravilnik 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili 
akta 

Pravilnik o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte 
malog gospodarstva u 2018. godini 

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata objavljenog na internetskim 
stranicama Grada 

Klasa: 302-01/18-01/01 

Ur. broj: 2133/01-09-01/01-18-1 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Upravni odjel za razvoj grada, gospodarstvo i EU fondove 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno/ili u rad stručne 
radne skupine za izradu nacrta? 

/ 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili 
na drugi odgovarajući način? 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za savjetovanje? 
Ako nije,zašto? 

  

Internetska stranice Grada Karlovca 
www.karlovac.hr 

 Internetske stranice tijela nadležnog 
za izradu nacrta stranice, 
www.karlovac.hr ( 30 dana 
savjetovanja) 

  

Neke druge internetske stranice / 

 

http://www.karlovac.hr/


  

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

1. SIT, obrt za poslovne usluge, vl. Sandra Toth, Karlovac 

- primjedba se prihvaća 

2. Filip Trezner, predstavnik Savjeta mladih Grada Karlovca  

- 1 primjedba se prihvaća (NKD djelatnosti), 1 se ne prihvaća 
(rad preko studentskog ugovora) 

3. Miroslava Trbušić, Trgovački obrt Mira 

- primjedbe se ne prihvaćaju jer se ne odnose na Pravilnik već 
se dostavljaju novi prijedlozi 

 
Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti 
na određene odredbe nacrta 

- Nisu u skladu s Programom poticanja poduzetništva i 
ciljevima programa 

 

Troškovi provedenog savjetovanja Nema 

 

Klasa: 302-01/18-01/01 

Ur. broj: 2133/01-09-01/01-18-4 

U Karlovcu, 19.veljače 2018. god.       PROČELNICA: 

          Snježana Turalija dipl.oec.  


