
             
 
 
 
 
 
 
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, 
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove 
KLASA: 363-01/16-01/22 
URBROJ: 2140/01-06-16-03 
Krapina, 03. lipnja 2016. 
 
              ŽUPAN 
                         Željko Kolar 
 
PREDMET: OPG Blanka Stipčić Berić, Kačkovec 31, 
                       Kraljevec na Sutli – zamolba za financijskom 
                       pomoći za sanaciju štete na gospodarskom  
                       objektu nastale uslijed pojave požara – 
                       o b r a z l o ž e nj e 
                       
PRAVNI TEMELJ: 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: UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove 
 
IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela 
 
OBRAZLOŽENJE: OPG Blanka Stipčić Berić sa sjedištem u Kraljevcu na Sutli, Kačkovec 31 obratila se 
Krapinsko-zagorskoj županiji sa zamolbom za financijskom pomoći za sanaciju štete na gospodarskom 
objektu nastale uslijed pojave požara. Naime, dana 08. svibnja 2016. godine došlo je do požara na 
gospodarskom objektu koji se nalazi u Kačkovcu kod kućnog broja 64. OPG Blanka Stipčić Berić bavi se 
tovom bikova, sa tradicijom starom 40-tak godina, prosječno u tovu imaju 50 grla stoke. Kako bi se 
gospodarski objekt ponovno stavio u funkciju, obratili su se Županiji s zamolbom za financijskom pomoći. 
 Očevidom na terenu je utvrđeno da je uslijed požara došlo do oštećenja dijela krovišta površine cca. 
160 m2, nosive čelične konstrukcije, vanjskih nosivih zidova od betonske opeke, izgorjelo je 300-njak 
velikih bala sijena, traktorski priključci i sl. Ukupno procijenjena šteta iznosi oko 100.000,00 kuna.  
 Načelnica Općine Kraljevec na Sutli donijela je zaključak kojim se OPG-u Blanka Stipčić Berić 
odobrava financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna za ublažavanje posljedice požara na gospodarskom 
objektu. 
 
 Sukladno navedenom, predlaže se Županu da OPG-u Blanka Stipčić Berić sa sjedištem u Kraljevcu 
na Sutli, Kačkovec 31 odobri financijsku pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna za sanaciju štete na navedenom 
gospodarskom objektu. 
 
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu ovog Zaključka u proračunu 
Županije za 2016. 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 na poziciji 221 – naknada štete pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode. 
      
             PROČELNICA 
          mr. Sanja Mihovilić 
      
          
 



PRILOG:                          
1. Zamolba stranke 
2. Zaključak Načelnice Općine Kraljevec na Sutli 
3. Prijedlog Zaključka 

 
 
 
 

 



			                         Ž U P A N	
             
KLASA: 363-01/16-01/22 
URBROJ: 2140/1-02-16-04 
Krapina,  03. lipnja 2016.   
      
   
 Na temelju članka 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 
Krapinsko-zagorske županije je dana 01. lipnja 2016. godine donio sljedeći 

 
Z A K L J U Č A K 

 
1. Odobrava se OPG Blanka Stipčić Berić sa sjedištem u Kraljevcu na Sutli, Kačkovec 

31 financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna za sanaciju štete na gospodarskom 
objektu koji se nalazi u Kačkovcu kod kućnog broja 64 nastale uslijed požara iz 
pozicije 221 – naknada štete pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode. 
 

2. Iznos naveden u točki 1. ovog Zaključka isplatit će se imenovanom na žiro račun 
otvoren u Zagrebačkoj banci IBAN HR4123600001102197343.   

 
3. Zadužuju 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. 

 
 

 
                                                                                                   Ž U P A N           

                                                                                                   Željko Kolar 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
 
1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, ovdje 
2. OPG Blanka Stipčić Berić 

Kačkovec 31, Kraljevec na Sutli 
3. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, 
     za zbirku isprava, ovdje 
4. Arhiva, ovdje 
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