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ŽUPAN 

Željko Kolar 

 
PREDMET:     Općina Hrašćina; zahtjev za sufinanciranje  

               nabave kamenog materijala 
 
PRAVNI TEMELJ:  Kriteriji za sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda 
(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 4/2016), Pravilnik o načinu 
ostvarivanja prava na sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda („Službeni 
glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 4/2017), te Članak 32. Statuta Krapinsko-
zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 
11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), 
 
 
NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE: Župan 
 
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu 

infrastrukturu i EU fondove 
 
IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu, 

promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove 
 
OBRAZLOŽENJE: 

Općina Hrašćina je Županiji uputila pismeni zahtjev za sufinanciranje nabave 
kamenog materijala za sanaciju nerazvrstanih makadamskih cesta na području iste. 

U zahtjevu je navedeno da je tijekom zimskog perioda zbog većih količina oborina, 
došlo do znatnog oštećenja nerazvrstanih makadamskih cesta. 

Općina Hrašćina nije u mogućnosti sama osigurati potrebna sredstva za sanaciju 
predmetnih nerazvrstanih cesta, stoga se za pomoć obratila Županiji. 

Sukladno navedenom, predlaže se Županu da razmotri predmetnu zamolbu, te Općini 
Hrašćina odobri financijsku pomoć u 50% iznosu, a najviše do  15.000,00 kuna. 



 
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: 
 

Za provedbu prijedloga ovog Zaključka u proračunu Županije za 2017. godinu nije 
potrebno osigurati dodatna financijska sredstva. Naime, ista su već predviđena u razdjelu 
Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU 
fondove (03), na poziciji 0261 –pomoći općinskim proračunima za elementarne nepogode. 
 
 
 
             PROČELNICA 
                         mr. Sanja Mihovilić 
 
PRILOG:  
 
1. Zahtjev Općine Hrašćina 
2. Prijedlog zaključka 
 
 
 
 
Izradio: Tomislav Šimunić ing. građ. 

 



 
 
 
 
 
 
 

   Ž U P A N 
 
KLASA: 340-01/17-01/25  
URBROJ: 2140/01-02-17-03 
Krapina, 20. ožujka 2017.  
 
 
 
 

Na temelju članka 9. stavka 2. Kriterija za sufinanciranje sanacije šteta od 
elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 4/2016), i 
članaka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), Župan je dana 20. ožujka 
2017. godine donio sljedeći: 

 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Odobrava se Općini Hrašćina financijska pomoć za nabavu kamenog materijala za 
sanaciju nerazvrstanih makadamskih cesta oštećenih uslijed pojave elementarnih 
nepogoda u 50% iznosu, a najviše do 15.000,00 kuna  iz pozicije R 0261 – pomoći 
općinskim proračunima za elementarne nepogode. 

 
2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu 

infrastrukturu i EU fondove i Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu za 
izvršenje točke 1. ovog Zaključka. 

 
 

ŽUPAN 
 

Željko Kolar 
 
 
DOSTAVITI: 
 

1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, ovdje, 
2. Općina Hrašćina, 
3. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,  

za zbirku isprava, ovdje, 
4. Arhiva, ovdje.  

 
Izradio: Tomislav Šimunić-stručni suradnik 
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