
  
REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA HUM NA SUTLI 
                     OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 010-06/17-01/7 
 URBROJ: 2214/02-01-17-9 
 Hum na Sutli, 30. lipanj 2017. 

 
 

Na temelju članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko
županije“ br. 11/13.) i članka 10
Sutli KLASA: 010-06/17-01/ URBROJ: 2214/02
sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine donijelo
 
 
 
 

o imenovanju Komisije za šport, udruge i mlade

I. U Komisiju za šport, udruge i mlade imenuju se:
    1. KLEMEN GOVEDIĆ iz Donjeg Brezna 21
    2. MATIJA MLINAREC iz Huma na Sutli 155
    3. ZORAN ŠRABLIN iz Grletinca
                 4. DRAGO ZAVRŠKI iz Vrbišnice 31
                 5. ALAN BARUKČIĆ iz Poredja 11/2

II. Zadatak Komisije za šport, udruge i mlade: 
- razmatra prijedloge i programe udruga za financiranje i/ili sufinanciranje te daje

uvrštavanje u proračun,  
- koordinira unapređivanje športskih aktivnosti, kao i sustavno kontroliranje provođenja 

politika za i prema mladima na općinskoj razini

- predlaže mjere za poboljšanje kvalitete života mladih i njihovo sudjelovanje u 

aktivnostima društva, zaštitu djece, mladih od svih oblika ovisnosti, te osnaživanju 

prezentacije o važnosti športa u svakodnevnom životu

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri općinsko vijeće.
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja

zagorske županije“. 

                                                                                                                   

Na temelju članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko
10.  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  
imenovanju Komisije za šport, udruge i mlade 

 
U Komisiju za šport, udruge i mlade imenuju se: 

KLEMEN GOVEDIĆ iz Donjeg Brezna 21, za predsjednika 
MATIJA MLINAREC iz Huma na Sutli 155, za člana 

. ZORAN ŠRABLIN iz Grletinca 12/1, za člana 
DRAGO ZAVRŠKI iz Vrbišnice 31, za člana 
ALAN BARUKČIĆ iz Poredja 11/2, za člana 

Komisije za šport, udruge i mlade:  
razmatra prijedloge i programe udruga za financiranje i/ili sufinanciranje te daje
uvrštavanje u proračun,   
koordinira unapređivanje športskih aktivnosti, kao i sustavno kontroliranje provođenja 

politika za i prema mladima na općinskoj razini,  

predlaže mjere za poboljšanje kvalitete života mladih i njihovo sudjelovanje u 

aktivnostima društva, zaštitu djece, mladih od svih oblika ovisnosti, te osnaživanju 

prezentacije o važnosti športa u svakodnevnom životu,  

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 

, općinsko vijeće Općine Hum na Sutli je na 

razmatra prijedloge i programe udruga za financiranje i/ili sufinanciranje te daje prijedlog za 

koordinira unapređivanje športskih aktivnosti, kao i sustavno kontroliranje provođenja 

predlaže mjere za poboljšanje kvalitete života mladih i njihovo sudjelovanje u svim 

aktivnostima društva, zaštitu djece, mladih od svih oblika ovisnosti, te osnaživanju 

vljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-
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