
             
 
 
 

 

 

 
            Upravni odjel za promet i 

           komunalnu infrastrukturu 

KLASA: 363-01/13-01/09 

URBROJ: 2140/01-06-13-2 

Krapina, 30. travnja 2013. 

 

           o. d. Župana - Zamjenica župana 

           Sonja Borovčak 

      

PREDMET: Vladimir Mucko, Pece 116, Budinšćina; 

                     zamolba za financijskom pomoći za  

                     sanaciju štete na gospodarskom objektu 

                     nastale uslijed požara 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije“, broj 13/01, 5/06 i 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09)  

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Župan 

 

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu 

 

IZVJESTITELJ: v.d. PROČELNIKA Tomislav Šimunić, ing. 

 

OBRAZLOŽENJE: Vladimir Mucko, Pece 116, Budinšćina obratio se Krapinsko-zagorskoj županiji s 

zamolbom za financijskom pomoći radi sanacije gospodarskog objekta oštećenog uslijed požara. Naime, 

dana 03.ožujka 2013. godine došlo je do požara na gospodarskom objektu stranke, te je oštećeno krovište. 

Očevidom na terenu je utvrđeno da je došlo do uništenja dijela krova, te je isti propao. 

 

Općina Budinšćina je donijela zaključak da će za sanaciju navedenog gospodarskog objekta u vlasništvu 

Vladimira Mucka osigurati jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna. 

 

Sukladno navedenom, predlaže se o. d. Župana – Zamjenici župana Sonji Borovčak da stranci odobri 

financijsku pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna za sanaciju štete na gospodarskom objektu nastalu uslijed 

požara.  

 

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

Županije za 2013. godinu nije potrebno osiguravati dodatna financijska sredstva. Naime, ista su već 

predviđena u razdjelu Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu na poziciji 227 – naknada 

štete pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode. 

 

            v.d. PROČELNIKA 

          Tomislav Šimunić, ing. 

PRILOG:                          
1. Zamolba Vladimira Mucka 

2. Potvrda policijske postaje Zlatar Bistrica 

3. Odluka Općine / Očitovanje Općine 

4. Prijedlog Zaključka 



                            Ž U P A N 

             

KLASA: 363-01/13-01/09 

URBROJ: 2140/1-02-13-03 

 

Krapina,  30. travnja 2013.   

        

 Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09), o. d. Župana -  

Zamjenica Župana Krapinsko-zagorske županije je dana 30. travnja 2013. godine donijela 

sljedeći 

 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Odobrava se Vladimiru Mucku financijska pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna za 

sanaciju gospodarskog objekta oštećenog uslijed požara iz pozicije 227 – naknada 

štete pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode. 

 

2. Zadužuju se Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu i Upravni odjel za 

gospodarstvo i financije za izvršenje točke 1. ovog Zaključka. 

 

 

                                                                                                   o.d. Župana - Zamjenica Župana           
                                                                                                     Sonja Borovčak 

 

 

 

DOSTAVITI: 

 

1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje 

2. Vladimir Mucko, Pece 116, Budinšćina 

3. Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, 

     za zbirku isprava, ovdje 

4. Arhiva, ovdje 


