
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA HUM NA SUTLI 
                     OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 402-08/17-01/12 
URBROJ:2214/02-01-18-29 
Hum na Sutli, 19. lipanj 2018. 

 
Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u 

47/90.,27/93. i 38/09), članka 15. Statuta 
županije» br. 11/13 i 7/18), te Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području općine 
Hum na Sutli, općinsko vijeće 
donijelo je 

javnih potreba u kulturi i društvenih djelatnosti Općine Hum na Sutli za 201

 U članku 5. stavku 1. Programa  
na Sutli za 2018. godinu („Službeni glasnik Krapinsko
514.000,00 kuna u  iznos od 544.000,00 kuna
 U članku – tabela u točki 1. mijenja se iznos 
 

 Ova Izmjena i dopuna Programa 
županije».  
 
 

      Rajko Jutriša 

 

Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» 
članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko

te Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području općine 
Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 18. lipnja

Izmjene i dopune  
P R O G R A M A 

javnih potreba u kulturi i društvenih djelatnosti Općine Hum na Sutli za 201
 
 

Članak 1. 
U članku 5. stavku 1. Programa  javnih potreba u kulturi i društvenih djelatnosti Općine Hum 

(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 2/18) mijenja se iznos od 
544.000,00 kuna. 

tabela u točki 1. mijenja se iznos od 130.000,00 kuna u iznos od

Članak 2. 
Ova Izmjena i dopuna Programa će se objaviti u «Službenom glasniku Krapinsko

PREDSJEDNI
OPĆINSKOG VIJEĆA

kulturi («Narodne novine» 
pćine Hum na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

te Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području općine 
18. lipnja 2018. godine 

javnih potreba u kulturi i društvenih djelatnosti Općine Hum na Sutli za 2018.Godinu 

javnih potreba u kulturi i društvenih djelatnosti Općine Hum 
zagorske županije“ br. 2/18) mijenja se iznos od 

od 130.000,00 kuna u iznos od 160.000,00 kuna.   

će se objaviti u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
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