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 Hum na Sutli, 30. lipanj 2017. 

 
 

Na temelju članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko
županije“ br. 11/13.) i članka 6.  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 dodjelu pripomoći učenicima i studentima
 
I. U Komisiju za dodjelu pripomoći učenicima i studentima imenuju se:
    1. JASMINKA MIKLAUŽIĆ iz 
    2. JOŽICA POREDSKI iz Grletinca
    3. MARTA DRENŠKI iz Rusnica 64
                 4. ALAN BARUKČIĆ iz Poredja 11/2
                 5. MIRJANA OČKO iz Malog Tabora 9

II. Zadatak Komisije za dodjelu pripomoći učenicima i studentima:
- razmatra pitanja iz područja školstva 

za Općinu,  
- razmatra prijedloge iz područja školstva 

financiranje i/ili sufinanciranje te uvrštavanje u proračun,      
- razmatra i predlaže Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu pripomoći prema 

socijalnom statusu/nadarenosti učenika srednjih škola i studenata s podru
Sutli i njegovih izmjena i dopuna,

- raspisuje natječaj za dodjelu pripomoći, 
- vrši bodovanje svih podnesenih zahtjeva,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri općinsko vijeće.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se
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 A  
o imenovanju Komisije za dodjelu pripomoći učenicima i studentima

U Komisiju za dodjelu pripomoći učenicima i studentima imenuju se: 
JASMINKA MIKLAUŽIĆ iz Klenovca Humskog138, za predsjednicu 
JOŽICA POREDSKI iz Grletinca 47, za članicu 

. MARTA DRENŠKI iz Rusnica 64, za članicu 
ALAN BARUKČIĆ iz Poredja 11/2, za člana 
MIRJANA OČKO iz Malog Tabora 9, za članicu  

Komisije za dodjelu pripomoći učenicima i studentima: 
razmatra pitanja iz područja školstva - statusu učenika srednjih škola i studenata  od važnosti 

razmatra prijedloge iz područja školstva -  statusu učenika srednjih škola i studenata  za 
financiranje i/ili sufinanciranje te uvrštavanje u proračun,       
razmatra i predlaže Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu pripomoći prema 
socijalnom statusu/nadarenosti učenika srednjih škola i studenata s podru
Sutli i njegovih izmjena i dopuna, 
raspisuje natječaj za dodjelu pripomoći,  
vrši bodovanje svih podnesenih zahtjeva, 
obavlja i druge poslove koje mu povjeri općinsko vijeće. 

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