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PAN ŽU

Željko Kolar 
 

REDMET: Općina Hum na Sutli, zamolba za sufinanciranje 

ža; 

RAVNI TEMELJ: Članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik 

ADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:  Župan 

REDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu 

ZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, 

BRAZLOŽENJE: Općina Hum na Sutli dostavila je Županiji zahtjev za financijsku pomoć za 

emeljem iznijetog, predlaže se Županu da Općini Hum na Sutli odobri sufinanciranje izrade 

SVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu ovog Zaključka u proračunu 

                                                                                                                                 PROČELNICA 
 

PRILOG:  
jev Općine Hum na Sutli 

P
                       izrade projektne dokumentacije za izgradnju 
                       pristupne prometnice poduzetničkoj zoni Draj
                       obrazloženje 
 
P
Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) 
 
N
 
P
infrastrukturu i EU fondove 
 
I
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove. 
 
O
sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju pristupne prometnice poduzetničkoj zoni 
Drajža. U zahtjevu je navedeno da je Općina u fazi izrade projektne dokumentacije za predmetnu 
prometnicu, a ukupna vrijednost izrade navedene dokumentacije iznosi 161.250,00 kuna. 
Novoizgrađena prometnica biti će ukupne duljine 1.900,00 m, a od velikog je značaja za gospodarski 
razvoj Općine Hum na Sutli  i okolnih područja. S obzirom da Općina Hum na Sutli nije u mogućnosti 
sama zatvoriti financijsku konstrukciju, obratila se Županiji sa zamolbom za financijsku pomoć. 
Nakon donošenja Zaključka, Županija će s Općinom Hum na Sutli regulirati međusobne odnose. 
 
T
projektne dokumentacije za izgradnju pristupne prometnice poduzetničkoj zoni Drajža u iznosu od 
100.000,00 kuna. 
 
O
Županije za 2015. godinu potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva II. rebalansom proračuna 
na poziciji 250 – Kapitalne pomoći općinama za prometnu i komunalnu infrastrukturu.  
 
  

mr. Sanja Mihovilić

1. Zaht
2. Prijedlog zaključka 

 



             
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Ž U P A N 
             
KLASA: 340-01/15-01/51 
URBROJ: 2140/1-02-15-02 
 
Krapina, 19. kolovoza 2015. 
      
        
 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 19. kolovoza 2015. godine donio slijedeći: 

 
Z A K L J U Č A K 

 
1. Odobrava se Općini Hum na Sutli sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za 

izgradnju pristupne prometnice poduzetničkoj zoni Drajža u iznosu od 100.000,00 kuna iz 
pozicije 250 – Kapitalne pomoći općinama za prometnu i komunalnu infrastrukturu. 
 

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, 
2. Općina Hum na Sutli, 
3. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, 

za Zbirku isprava i 
4. Arhiva 
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