
 
 
 
 
 
 
 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, 
promet i komunalnu infrastrukturu 
 
KLASA: 325-01/18-01/06 
URBROJ: 2140/1-06-18-02 
Krapina, 21. svibnja 2018. 
 
                  ŽUPAN 
          Željko Kolar 
 
PREDMET: Grad Zlatar, zamolba za sufinanciranjem 
                      rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže  
                      na području Grada Zlatara – o b r a z l o ž e n j e 
 
PRAVNI TEMELJ: Pravilnik o raspodjeli sredstava jedinicama lokalne samouprave za 
izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje u 2018. godini („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ broj 08/18)  i članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 13/18).  
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Župan 
 
PREDLAGATELJ:  Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,  
                                    promet i komunalnu infrastrukturu 
 
IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela  
 
OBRAZLOŽENJE:  
Župan Krapinsko-zagorske županije je dana 01. veljače 2018. godine donio Pravilnik o 
raspodjeli  sredstava jedinicama lokalne samouprave za izgradnju i rekonstrukciju sustava 
vodoopskrbe i odvodnje u 2018. godini. 
Člankom 3. Pravilnika predviđeno je da će se navedena sredstva koristiti za slijedeće 
namjene: izrada projektne dokumentacije za gradnju ili rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i 
odvodnje, sanacija postojećih sustava javne vodoopskrbne mreže, sanacija postojećih sustava 
lokalnih vodovoda s ciljem uključivanja lokalnog sustava u javnu vodoopskrbnu mrežu, 
sanacija sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, izgradnja sustava javne 
vodoopskrbne mreže, izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoistražni 
radovi. 
Člankom 4. Pravilnika je predviđeno da Župan na temelju zahtjeva JLS i na prijedlog 
nadležnog Upravnog tijela donosi pojedinačne zaključke, a nakon donošenja Zaključka 
Županija će s JLS sklopiti Ugovor.  
 
Krapinsko-zagorskoj županiji se pismenim putem obratio Grad Zlatar sa zamolbom za 
sufinanciranjem rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže na području Grada Zlatara (Ulica 
K.Š. Đalskog, Ulica S.S. Kranjčevića, Vinska cesta Brezice i Ogranak Mihanovići). 
Procijenjena vrijednost radova iznosi 229.611,21 kuna. 
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Sukladno navedenom, predlaže se Županu da razmotri predmetnu zamolbu, te Gradu Zlataru 
odobri financijsku pomoć za sufinanciranje rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže na 
području Grada Zlatara sukladno priloženom Zaključku. 
 
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:  
Za provedbu prijedloga ovih Zaključaka u proračunu Županije za 2018. godinu nije potrebno 
osigurati dodatna financijska sredstva. Naime, ista su već predviđena u razdjelu Upravnog 
odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, na poziciji 310 – 
kapitalne pomoći općinskim proračunima za vodoopskrbu i odvodnju. 
 
 
 
 
         PROČELNICA 

          mr. Sanja Mihovilić 
 
 
 
 
 
 
PRILOG: 

1. Zamolba Grada Zlatara i 
2. Prijedlog zaključka. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

   Ž U P A N 
 
KLASA: 325-01/18-01/03 
URBROJ: 2140/1-02-18-03 
Krapina, 21. svibnja 2018. 
 
 

Na temelju članka 4. Pravilnika o raspodjeli sredstava jedinicama lokalne samouprave 
za izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje u 2018. godini („Službeni 
glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 8/18), i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske 
županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 
13/18), Župan je dana 21. svibnja 2018. godine donio sljedeći: 

 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Odobrava se Gradu Zlataru financijska pomoć u iznosu od 76.537,00 kuna za 
sufinanciranje rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže na području Grada Zlatara 
(Ulica K.Š. Đalskog, Ulica S.S. Kranjčevića, Vinska cesta Brezice i Ogranak 
Mihanovići) iz pozicije R 0310 – kapitalne pomoći gradskim proračunima za 
vodoopskrbu i odvodnju. 

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

infrastrukturu i Upravni odjel za financije i proračun za izvršenje točke 1. ovog 
Zaključka. 

 
 

ŽUPAN 
 

Željko Kolar 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje, 
2. Grad Zlatar, 
3. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,  

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