
  
REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA HUM NA SUTLI 
                     OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 010-06/17-01/7 
URBROJ: 2214/02-01-17-11 
Hum na Sutli, 30. lipanj 2017. 

 
 

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

o imenovanju Komisije za 
 

I. U Komisiju za komunalnu infrastrukturu
    1. RAJKO JUTRIŠA iz Druškovca Humskog 17
    2. ZVONIMIR GRAHOVAR iz Malog Tabora 6/2
    3. GORAN KRIŽANEC iz Klenovca Humskog 74/1
                 4. VLADIMIR MAJCENIĆ iz Malog Tabora 30
                 5. STANE DRENŠKI iz Lupinjaka 76/1
                 6. ZORAN PODHRAŠKI iz Gornjeg Brezna

   7. IVAN ŽERJAV iz Klenovca Humskog 47

II. Zadatak Komisije za komunalnu infrastrukturu
- predlaže potrebna rješenja i daje smjernice u rješavanju svih pitanja vezanih uz vodoopskrbu 

na području općine Hum na Sutli, 
- predlaže potrebna rješenja i daje smjernice u rješavanju svih pitanja vezanih uz 

području općine Hum na Sutli, 
- izrađuje prijedlog Programa investicija na izgradnji i održavanju cesta koje su u nadležnosti 

Općine,   
- izrađuje prijedlog Programa investicija na izgradnji i održavanju 

nadležnosti Općine,   
- kontinuirano prati izvršenje projekata,   
- razmatra i rješava zamolbe po pitanju 
- obavlja i druge poslove koje mu 
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
11.  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 komunalnu infrastrukturu 

komunalnu infrastrukturu imenuju se: 
RAJKO JUTRIŠA iz Druškovca Humskog 17, za predsjednika 
ZVONIMIR GRAHOVAR iz Malog Tabora 6/2, za člana 

. GORAN KRIŽANEC iz Klenovca Humskog 74/1, za člana 
VLADIMIR MAJCENIĆ iz Malog Tabora 30, za člana 
STANE DRENŠKI iz Lupinjaka 76/1, za člana 
ZORAN PODHRAŠKI iz Gornjeg Brezna 104, za člana 
IVAN ŽERJAV iz Klenovca Humskog 47, za člana 

komunalnu infrastrukturu: 
predlaže potrebna rješenja i daje smjernice u rješavanju svih pitanja vezanih uz vodoopskrbu 

općine Hum na Sutli,  
predlaže potrebna rješenja i daje smjernice u rješavanju svih pitanja vezanih uz 

općine Hum na Sutli,  
izrađuje prijedlog Programa investicija na izgradnji i održavanju cesta koje su u nadležnosti 

izrađuje prijedlog Programa investicija na izgradnji i održavanju javne rasvjete

kontinuirano prati izvršenje projekata,    
razmatra i rješava zamolbe po pitanju komunalne infrastrukture,   
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 

pćine Hum na Sutli je na 

predlaže potrebna rješenja i daje smjernice u rješavanju svih pitanja vezanih uz vodoopskrbu 

predlaže potrebna rješenja i daje smjernice u rješavanju svih pitanja vezanih uz odvodnju na 

izrađuje prijedlog Programa investicija na izgradnji i održavanju cesta koje su u nadležnosti 

javne rasvjete koje su u 

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