REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu

KLASA: 340-05/07-01/09
URBROJ: 2140/1-04-10-12
Krapina, 23. srpnja 2010.
ŽUPAN
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

PREDMET:Općina Krapinske Toplice, sufinanciranje izgradnje autobusnog ugibališta
Šoštarići, na dionici D 507 u naselju Čret ; obrazloženje
PRAVNI TEMELJ: Članak 32. st. 1. alineja 16. Statuta Krapinsko-zagorske županije
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst i
14/09),
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Župan
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu
IZVJESTITELJ: Željko Horvat, pročelnik Upravnog odjela za promet i komunalnu
infrastrukturu
OBRAZLOŽENJE: Općina Krapinske Toplice i mještani naselja Čret dopisom su zatražili
uređenje autobusnog stajališta, odnosno izgradnju ugibališta na dionici D 507 u naselju Čret, s
obzirom na učestale prometne nesreće. Predstavnici UO za promet i komunalnu infrastrukturu
KZŽ , Hrvatskih cesta i Općine Krapinske Toplice izvršili su očevid na predmetnoj lokaciji,te
je utvrđeno da je stajalište označeno samo prometnim znakom i nalazi se u zavoju,što
predstavlja veliku opasnost za sigurnost putnika, jer se trenutno svi autobusi na županijskim i
međužupanijskim linijama zaustavljaju na samom kolniku ceste.Isto tako nema pješačkog
nogostupa, pa su korisnici prijevoza i ostali mještani naselja prisiljeni hodati po bankini ceste.
Nakon izvršenog očevida dogovoreno je da će Hrvatske ceste izraditi projektnu
dokumentaciju, koja će sadržavati obostrano autobusno ugibalište te pješački nogostup koji će
ih povezivati, dok će Općina riješiti imovinsko-pravne odnose.
S obzirom da je tvrtka «Hršak&Hršak» izradila projekt br. TD 73/09 sa pripadajućim
troškovnikom s ukupnom vrijednošću radova u iznosu od 402.638,10 kuna bez PDV-a,
Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na sjednici održanoj dana 12.07.2010. donijelo je

Zaključak, kojim će Općina sudjelovati u sufinanciranju izgradnje ugibališta sa 50.000,00
kuna.
KZŽ je u cilju veće sigurnosti putnika koji se koriste javnim linijskim prijevozom na području
Županije pokrenula projekt označavanja autobusnih stajališta u suradnji sa Županijskom
upravom za ceste KZŽ, PU Krapinsko zagorskom , jedinicama lokalne samouprave i
Hrvatskim cestama.
S obzirom da Hrvatske ceste, koje će biti naručitelj izgradnje ugibališta te potrebnog
pješačkog nogostupa nisu u mogućnosti same u cijelosti financirati navedene radove, zatražile
su da se Općina Krapinske Toplice i Županija uključe u sufinanciranje navedenog sa
određenim financijskim iznosom.
Sukladno navedenom, predlaže se Županu da odobri sufinanciranje izgradnje ugibališta prema
priloženom prijedlogu zaključku.
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu ovog Zaključka u
proračunu Županije za 2010. godinu nije potrebno osiguravati dodatna financijska sredstva.
Naime, ista su već predviđena u razdjelu Upravnog odjela za promet i komunalnu
infrastrukturu (04), na poziciji 238 – sufinanciranje autobusnih stajališta i ugibališta.

PROČELNIK
Željko Horvat dipl. ing.

PRILOG:
1. Zaključak Općine Krapinske Toplice
2. Prijedlog Zaključka

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
KLASA: 340-05/07-01/09
URBROJ: 2140/1-09-10-13
Krapina, 23. srpnja 2010.

Na temelju članka 32. st. 1. alineja 16. Statuta Krapinsko-zagorske županije
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst i
14/09), Župan Krapinsko-zagorske županije je dana 23. srpnja 2010. godine donio
ZAKLJUČAK
1. Odobrava se sufinanciranje izgradnje ugibališta na dionici D 507 u naselju Čret –
ugibalište Šoštarići, prema projektu br. TD 73/09, te pripadajućem troškovniku
izrađenom od strane tvrtke «Hršak&Hršak» Zagreb, u iznosu od 50.000,00 kuna, iz
pozicije R 0238 - sufinanciranje autobusnih stajališta i ugibališta.
2. Zadužuju se Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu i Upravni odjel za
financije i proračun za izvršenje točke 1. ovog Zaključka.

ŽUPAN
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

DOSTAVITI:
1. Općina Krapinske Toplice, A.Mihanovića 3
2. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje
3. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, ovdje
4. Za zbirku isprava, Tajništvo Županije,
5. Arhiva

