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 MEDIJIMA 
-SVIMA- 

 
PREDMET:  Župan Komadina razgovarao s čelnicima općina i gradova Gorskog  
                  kotara o Nacrtu prijedloga Zakona o regionalnom razvoju RH 
 

- Priopćenje, dostavlja se - 

  
Niste sami, pomoći ćemo vam koliko možemo i pokušati ublažiti učinke novog 

Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, na čiji Nacrt smo već uputili 
primjedbe, rekao je župan Zlatko Komadina čelnicima gradova i općina Gorskog kotara 
s kojima se danas sastao kako bi razgovarali o posljedicama prestanka važenja Zakona 
o brdsko-planinskim područjima, koji je od iznimne važnosti za proračune goranskih 
lokalnih jedinica. Naime, prema kriterijima i načinu izračuna indeksa razvijenosti 
temeljem kojeg će određena područja steći status potpomognutog područja, niti jedan 
goranski grad ili općina neće ostvariti takav status. Stoga goranski čelnici apeliraju da 
se za područje Gorskog kotara, kao specifične mikroregije, donese zaseban zakon.   

 
Župan Komadina rekao je kako je o ovoj temi razgovarao s ministrima Linićem, 

Grčićem, Baukom i ministricom Mrak-Taritaš  te im ukazao na problematiku i 
specifičnosti Gorskog kotara, ističući kako je već podnio prijedlog moguće izmjene 
zakona Ministarstvu financija, čime bi se kompenzirao učinak ovog zakona. Predložen 
je nov način raspodjele prihoda od preza na dohodak u kojem bi udio gradova i općina 
bio 72%, županije16%, a udio za decentralizirane funkcije 12%, rekao je župan ističući 
kako bi se funkcioniranje goranskih općina i gradova olakšalo i izmjenama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, kojim bi trebalo predvidjeti da lokalne jedinice troše 
namjenske prihode od komunalnog doprinosa i naknade u skladu s potrebama i 
mogućnostima u tekućoj godini. Osim toga, u sadašnjem obračunu komunalnog 
doprinosa ne uračunavaju se produktovodi (instalacije namijenjene prijenosu struje, 
nafte, plina, vode i druge) čime lokalne jedinice gube znatan dio prihoda. Još jedan od 
prijedloga kojim bi se pomoglo razvoju Gorskog kotara je i izmjena Zakona o šumama, 
prema kome Hrvatske šume lokalnim jedinicama plaćaju 3% šumskog doprinosa, što bi 
se moglo povećati na 10%, rekao je župan ističući kako je to opravdano obzirom da  
83% Gorskog kotara čine šume. Nakon inicijativa za prijedloge izmjena zakona, 
preostaje nam još da sami napišemo prijedlog izmjena zakona i da to krene u saborsku 
proceduru, što ćemo i učiniti, zaključio je župan Komadina. 

 
 Goranski čelnici  istakli su kako će prihodi koje će novim zakonom lokalne 

jedinice izgubiti dovesti u pitanje njihov opstanak. Gorani su uvijek živjeli od svog rada, 
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ali postoje prepreke koje ne možemo preskočiti, a to nam čine donositelji zakona kada 
nas stavljaju u isti koš s Trogirom i Samoborom, istaknuo je gradonačelnik Delnica Ivica 
Knežević, dodajući kako Gorani ne plaču, već samo traže istu šansu.  

 
Prema najavama, Zakon o brdsko-planinskim područjima prestat će vrijediti 

koncem 2014. godine, što znači da će u sljedećoj godini biti sve „po starom“. To je 
vrijeme u kojem moramo pronaći način, biti glasni i izboriti se za bolje uvjete života u 
Gorskom kotaru, zaključio je Komadina. 
 

Unaprijed zahvaljujemo na objavi. 
 

S poštovanjem, 
 

 Pročelnik 
 

                               Goran Petrc 
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