
 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

na NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MJERAMA, 

KRITERIJIMA I POSTUPCIMA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA 

MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA KRAPINE 

Naziv akta za koji je provedeno 

savjetovanje s javnošću  

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja 

stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada 

Krapine 

Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta / provedbu savjetovanja  

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, 

gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek 

za imovinsko-pravne poslove 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi 

koji se njime žele postići uz sažetak 

ključnih pitanja 

Pravni temelj za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje 

rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području 

Grada Krapine je Statut Grada Krapine („Službeni glasnik 

Grada Krapine“ broj 4/09, 3/13, 1/18, 1/20 i 1/21). 

 

Odluka o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje 

rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području 

Grada Krapine donesena je s ciljem demografske obnove, 

smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na 

području Grada Krapine. Odlukom su utvrđeni ciljevi Odluke, 

prihvatljivi korisnici, mjere za poticanje rješavanja stambenog 

pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine, postupak 

podnošenja zahtjeva te druga pitanja vezana uz provođenje 

Odluke. 

 

Predmetnim nacrtom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 

o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja 

stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine 

u odnosu na važeću Odluku utvrđuje se da su korisnik mjere i 

članovi njegovog zajedničkog kućanstva dužni zadržati 

prebivalište na toj adresi najmanje 10 godina od sklapanja 

Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ako je prebivalište 

prijavljeno, podnositeljima zahtjeva za dodjelu sredstava 

omogućuje se podnošenje prigovora na rezultate Javnog 

poziva, u postupku ocjene pristiglih prijava omogućuje se 

traženje dopune odnosno pojašnjenja dokumentacije te se daje 

mogućnost podnositeljima zahtjeva izmjena već podnesenog 

zahtjeva.  

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

Internetska stranica Grada Krapine: 

https://www.krapina.hr/informacije/savjetovanja-s-
javnoscu/savjetovanja-u-tijeku/4279-nacrt-odluke-o-
izmjenama-i-dopunama-odluke-o-mjerama-kriterijima-i-
postupcima-za-poticanje-rjesavanja-stambenog-pitanja-
mladih-obitelji-na-podrucju-grada-krapine  

Razdoblje provedbe savjetovanja Internetsko savjetovanje provedeno je u razdoblju od 

02.05.2022. do 17.05.2022.  

Pregled osnovnih pokazatelja  

uključenosti savjetovanja s javnošću  

Nije bilo dostavljenih prijedloga niti mišljenja. 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 

mišljenja i prijedloga s 
- 

https://www.krapina.hr/informacije/savjetovanja-s-javnoscu/savjetovanja-u-tijeku/4279-nacrt-odluke-o-izmjenama-i-dopunama-odluke-o-mjerama-kriterijima-i-postupcima-za-poticanje-rjesavanja-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-grada-krapine
https://www.krapina.hr/informacije/savjetovanja-s-javnoscu/savjetovanja-u-tijeku/4279-nacrt-odluke-o-izmjenama-i-dopunama-odluke-o-mjerama-kriterijima-i-postupcima-za-poticanje-rjesavanja-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-grada-krapine
https://www.krapina.hr/informacije/savjetovanja-s-javnoscu/savjetovanja-u-tijeku/4279-nacrt-odluke-o-izmjenama-i-dopunama-odluke-o-mjerama-kriterijima-i-postupcima-za-poticanje-rjesavanja-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-grada-krapine
https://www.krapina.hr/informacije/savjetovanja-s-javnoscu/savjetovanja-u-tijeku/4279-nacrt-odluke-o-izmjenama-i-dopunama-odluke-o-mjerama-kriterijima-i-postupcima-za-poticanje-rjesavanja-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-grada-krapine
https://www.krapina.hr/informacije/savjetovanja-s-javnoscu/savjetovanja-u-tijeku/4279-nacrt-odluke-o-izmjenama-i-dopunama-odluke-o-mjerama-kriterijima-i-postupcima-za-poticanje-rjesavanja-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-grada-krapine


 

obrazloženjem razloga za 

neprihvaćanje  

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova 

Izvješće izradila Katarina Gršetić 

Mjesto i datum Krapina, 18.5.2022. 

 


