
  
REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA HUM NA SUTLI 
                     OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
 KLASA: 010-06/17-01/7 
 URBROJ: 2214/02-01-17-3 
 Hum na Sutli, 30. lipanj 2017. 

 
 

Na temelju članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko
županije“ br. 11/13.) i članka 5.  Odluke o osnivanju radnih tijela općinskog vijeća Općine Hum na 
Sutli KLASA: 010-06/17-01/ URBROJ: 2214/02
sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine donijelo
 

o imenovanju Komisije za socijalnu skrb 

I.  U Komisiju za socijalnu skrb imenuju se:
    1. GORDANA ŠPOLJAR izHuma na Sutli 64, 
    2. MELITA HUMSKIPrišlina 3
    3. SABINA ČUČEK iz Druškovec Gore 41, z
                 4. DANICA SEMENIĆ iz Vrbišnice
                 5. BISERKA HALUŽAN iz Klenovca Humskog
                 6. TINA BERIĆ VUK iz Huma na Sutli 220

   7. LUCIJA KLASIĆ iz Malog Tabora 

II. Zadatak Komisije za socijalnu skrb:
- razmatra pitanja iz područja socijalne skrbi od važnosti za područje Općine,
- razmatra odluke i druge opće akte 

stanovništva, 
- razmatra pitanja i daje prijedloge rješenja i sugestije za osiguravanje lokalnih potreba 

stanovnika u oblasti socijalne skrbi od važnosti za područje Općine,
- razmatra prijedloge i programe iz pod

uvrštavanje u proračun, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri općinsko vijeće.
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko

zagorske županije“. 
 

                                                                                                                   

 
 
 
 

Na temelju članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko
.  Odluke o osnivanju radnih tijela općinskog vijeća Općine Hum na 

01/ URBROJ: 2214/02-01-17-, općinsko vijeće Općine Hum na Sutli je na 
. godine donijelo 

O D L U K U 
o imenovanju Komisije za socijalnu skrb Općine Hum na Sutli

 
 

U Komisiju za socijalnu skrb imenuju se: 
GORDANA ŠPOLJAR izHuma na Sutli 64, za predsjednicu 

Prišlina 3 iz , za članicu 
. SABINA ČUČEK iz Druškovec Gore 41, za članicu 
DANICA SEMENIĆ iz Vrbišnice 4/2, za članicu 
BISERKA HALUŽAN iz Klenovca Humskog 86/1, za članicu  
TINA BERIĆ VUK iz Huma na Sutli 220, za članicu 
LUCIJA KLASIĆ iz Malog Tabora 79/4, za članicu 

Komisije za socijalnu skrb: 
razmatra pitanja iz područja socijalne skrbi od važnosti za područje Općine,
razmatra odluke i druge opće akte koji se odnose na socijalne interese i potrebe 

razmatra pitanja i daje prijedloge rješenja i sugestije za osiguravanje lokalnih potreba 
stanovnika u oblasti socijalne skrbi od važnosti za područje Općine, 
razmatra prijedloge i programe iz područja socijalne skrbi za financiranje i/ili sufinanciranje te 

 
obavlja i druge poslove koje mu povjeri općinsko vijeće. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko

PREDSJEDNIK 
                                                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA

Rajko Jutriša 

Na temelju članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
.  Odluke o osnivanju radnih tijela općinskog vijeća Općine Hum na 

ćine Hum na Sutli je na 

Općine Hum na Sutli 

razmatra pitanja iz područja socijalne skrbi od važnosti za područje Općine, 
koji se odnose na socijalne interese i potrebe 

razmatra pitanja i daje prijedloge rješenja i sugestije za osiguravanje lokalnih potreba 

ručja socijalne skrbi za financiranje i/ili sufinanciranje te 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-
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