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PREDMET:   Općina Mače; zahtjev za sufinanciranje  

 izrade projektne dokumentacije za 

 sanaciju mosta 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. 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 UO za promet i komunalnu infrastrukturu 

 

OBRAZLOŽENJE: 

Općina Mače dostavila je zahtjev za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sanaciju 

mosta preko potoka Sutinsko u Velikom Komoru. 

Temeljem pristiglog zahtjeva od strane Općine navedeni teren su obišli predstavnici Općine 

Mače i Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu KZŽ. Na predmetnoj lokaciji očevidom 

je utvrđeno da je raspon mosta koji bi trebao biti obuhvaćen projektom sanacije cca 10 m. Predmetni 

most se nalazi na nerazvrstanoj cesti u naselju Veliki Komor koja je jedini prilaz za 70-ak 

domaćinstava, a istom prometuje i autobusni promet za prijevoz školske djece. Općina je izvršila 

privremene mjere sanacije podupiranjem mosta metalnom konstrukcijom, te asfaltiranjem dijela ceste 

preko mosta, međutim za cjelokupnu sanaciju potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju čija je 

vrijednost prema ponudi izvođača cca 20.000,00 kuna s PDV-om. Pošto je Općina već utrošila znatna 

financijska sredstva za privremene mjere sanacije prilikom izvršenja očevida zamolili su za 

financiranje cjelokupnog iznosa vrijednosti izrade projektne dokumentacije od strane Županije. 

Na temelju iznijetog, predlaže se o.d. Župana-Zamjenici župana da razmotri predmetni zahtjev 

Općine Mače, te odobri navedeno financiranje. 

Krapinsko-zagorska županija i Općina mače sklopit će ugovor kojim će se regulirati 

međusobni odnosi. 

 

 

 



OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: 

 

Za provedbu prijedloga ovog Zaključka u proračunu Županije za 2012. godinu nije potrebno 

osiguravati dodatna financijska sredstva. Naime, ista su već predviđena na razdjelu Upravnog odjela 

za promet i komunalnu infrastrukturu (06), na poziciji Izrada projektne dokumentacije za prometnu 

infrastrukturu (R0198). 

 

PROČELNIK 

 

Željko Horvat, dipl. ing. 

 

PRILOG:         

                                                                                         

1. Zahtjev Općine Mače 

2. Prijedlog zaključka 

 

 



 

 

 

 

 

 

   Ž U P A N 

 

KLASA: 340-01/12-01/74 

URBROJ: 2140/1-02-12-3 

 

Krapina, 22. studenog 2012. 

 

 

 

 

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09), o.d. Župana-

Zamjenica župana je dana 22. studenog 2012. godine donijela sljedeći: 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

1. Odobrava se Općini Mače financijska pomoć u iznosu od 20.000,00 kuna za 

financiranje izrade projektne dokumentacije za sanaciju mosta preko potoka Sutinsko 

u Velikom Komoru iz pozicije R 0198 – izrada projektne dokumentacije za prometnu 

infrastrukturu. 

 

2. Zadužuje se Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu i Upravni odjel za 

gospodarstvo i financije za izvršenje točke 1. ovog Zaključka. 

 

 

o.d. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA 

 

Sonja Borovčak 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

 

1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje, 

2. Općina Mače, 

3. Upravni odjel za poslove župana i  

Županijske skupštine, za zbirku isprava, ovdje, 

4.   Arhiva, ovdje.  

 


