
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, 
promet i komunalnu infrastrukturu 
KLASA: 363-01/18-01/19 
URBROJ: 2140/1-06-18-03 
Krapina, 29. listopada 2018. 

                                                                      
                  ŽUPAN 

            Željko Kolar 
 
PREDMET: Općina Kumrovec, zahtjev za sufinanciranjem uređenja prometne i 
          i komunalne infrastrukture („male komunalne akcije“); obrazloženje 
 
PRAVNI TEMELJ:  Članak 5. Pravilnika o raspodjeli sredstava JLS za uređenje prometne i komunalne  

infrastrukture u 2018. godini ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 
09/18)  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: UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu 
 
IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu, 
                                         promet i komunalnu infrastrukturu 
 
OBRAZLOŽENJE:  Općina Kumrovec dostavila je Krapinsko-zagorskoj županiji zahtjev za uređenjem 
prometne i komunalne infrastrukture („male komunalne akcije“), odnosno za rekonstrukciju javne rasvjete u 
naselju Kumrovec. Kako bi Općina Kumrovec mogla zatvoriti financijsku konstrukciju, obratila se Županiji s 
predmetnom zamolbom.  
 
Na temelju iznijetog, predlaže se Županu da razmotri predmetni zahtjev Općine Kumrovec, te odobri navedeno 
sufinanciranje. Krapinsko-zagorska županija i Općina Kumrovec sklopit će ugovor kojim će se regulirati 
međusobni odnosi. 
 
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:  Za provedbu prijedloga ovog Zaključka 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 309  – kapitalne pomoći općinskim proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu. 
 
             PROČELNICA 
          mr. Sanja Mihovilić 
PRILOG:                                                                                
1. Zahtjev Općine Kumrovec 
2. Prijedlog Zaključka 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Ž U P A N 
 

KLASA: 363-01/18-01/19 
URBROJ: 2140/1-02-18-04 
Krapina, 29. listopada 2018. 
 
 Na temelju članka 5. Pravilnika o raspodjeli sredstava jedinicama lokalne samouprave 
za uređenje prometne i komunalne infrastrukture u 2018. godini ("Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije" broj 09/18) 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 Krapinsko-zagorske županije je dana 29. listopada 2018. godine donio sljedeći: 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Odobrava se Općini Kumrovec sufinanciranje uređenja komunalne i prometne 
infrastrukture („male komunalne akcije“), odnosno za rekonstrukciju javne rasvjete u naselju 
Kumrovec u iznosu od 20.000,00 kuna iz pozicije 309 - kapitalne pomoći općinskim 
proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu. 
 
 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. 
 
 
           Ž U P A N 

          Željko Kolar 

 
 
DOSTAVITI:                                                                                                 

1. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje, 
2. Općina Kumrovec, 
3. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,  

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