
             
 
 
 
 
 
 
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, 
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove 
 
KLASA: 363-01/14-01/02 
URBROJ: 2140/01-06-14-02 
Krapina, 28. siječnja 2014. 
 
              ŽUPAN 
                         Željko Kolar 
 
      
PREDMET: Božidar Kušt, Laz Bistri čki 84, Marija Bistrica; 
                       zamolba za financijskom pomoći za nadoknadu  
            štete na gospodarskom objektu nastale  
            uslijed pojave požara 
 
 
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: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu 
infrastrukturu i EU fondove 
 
IZVJESTITELJ: v.d. pročelnika mr.sc. Luka Čuljak 
 
OBRAZLOŽENJE:  
 Stranka se pismenim putem obratila Krapinsko-zagorskoj županiji sa zamolbom za 
financijskom pomoći za naknadu štete na gospodarskom objektu oštećenom uslijed pojave 
požara.  
 Na temelju zamolbe stranke, dana 22. siječnja 2014. godine izvršen je terenski očevid od 
strane predstavnika Krapinsko-zagorske županije i Općine Marija Bistrica gdje je utvrđeno 
činjenično stanje. Uslijed pojave požara došlo je do potpunog uništenja gospodarskog objekta u 
vlasništvu stranke. Prema riječima stranke procijenjena šteta iznosi cca. 420.000,00 kuna. Uzrok 
pojave požara je nepažnja djece kod ispaljivanja vatrometa. Prilikom izvršenja terenskog očevida 
predstavnici Općine Marija Bistrica istaknuli su kako će Općina osigurati financijska sredstva u 
iznosu od 5.000,00 kuna za potrebe naknade spomenute štete.  
 
 Sukladno navedenom, predlaže se Županu da Božidaru Kuštu, Laz Bistrički 84, Marija 
Bistrica odobri financijsku pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna za naknadu štete na gospodarskom 
objektu nastale uslijed pojave požara.  
 
 
 
 
 



OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:  Za provedbu ovog Zaključka u 
proračunu Županije za 2014. 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 273 – naknada štete pravnim i fizičkim 
osobama za elementarne nepogode. 
 
 
 

      
            v.d. PROČELNIKA 
             mr.sc. Luka Čuljak 
 
 
 
PRILOG:                          

1. Zamolba stranke 
2. Potvrda Policijske postaje Donja Stubica 
3. Prijedlog Zaključka 



                            Ž U P A N 

             
KLASA: 363-01/14-01/02 
URBROJ: 2140/1-02-14-03 
 
Krapina,  28. siječnja 2014.   
      
   
 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 28. siječnja 2014. godine donio sljedeći 

 
Z A K L J U Č A K  

 
1. Odobrava se Božidaru Kuštu, Laz Bistrički 84, Marija Bistrica financijska pomoć u 

iznosu od 5.000,00 kuna za nadoknadu štete na gospodarskom objektu oštećenom 
uslijed pojave požara iz pozicije 273 – naknada štete pravnim i fizičkim osobama za 
elementarne nepogode. 
 

2. 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. Božidar Kušt, Laz Bistrički 84, Marija Bistrica 
3. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, 
     za zbirku isprava, ovdje 
4. Arhiva, ovdje 
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