
    
           REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA HUM NA SUTLI 
 OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 363-07/18-01/6 
URBROJ: 2214/02-01-018-25 
Hum na Sutli, 18. travanj 2018. 

 
Na temelju članka 21. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“ br. 94/13 i 73/17)  i članka 15. 
zagorske županije» br. 11/13 i 07/18 ),
Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2018 
sjednici održanoj dana 17. travnja 2018. godine donosi 
 

O donošenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2018

 

Donosi se Plana gospodarenja otpadom Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2018 

godine. 

Plana gospodarenja otpadom Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2018 

izrađen je od tvrtke DLS d.o.o., Spinčićeva

otpadom je Zoran Poljanec, mag.educ.biol,  broj:  RN/2018/0027,  te se prilaže i sastavni je dio ove 

Odluke. 

Općinski načelnik Općine Hum na Sutli ovlašten je poduzeti pravne radnje kao i donij

potrebne provedbene akte u svrhu realizacije navedenog Plana iz članka1. ove Odluke. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u „ Službenom glasniku Krapinsko

zagorske županije“ . 

 

                                                                                                           
                                                                                                                             
 

 

Na temelju članka 21. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
članka 15. Statuta općine Hum na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko

zagorske županije» br. 11/13 i 07/18 ),u predmetu donošenja Plana gospodarenj
Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2018 -2022, općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na svojoj 
sjednici održanoj dana 17. travnja 2018. godine donosi  

ODLUKU 
O donošenju Plana gospodarenja otpadom 

Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2018 -2022. godine  

Članak 1. 

Donosi se Plana gospodarenja otpadom Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2018 

Plana gospodarenja otpadom Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2018 

izrađen je od tvrtke DLS d.o.o., Spinčićeva 2, 51000 Rijeka, voditelj izrade Plana gospodarenja 

mag.educ.biol,  broj:  RN/2018/0027,  te se prilaže i sastavni je dio ove 

Članak 2. 

Općinski načelnik Općine Hum na Sutli ovlašten je poduzeti pravne radnje kao i donij

potrebne provedbene akte u svrhu realizacije navedenog Plana iz članka1. ove Odluke. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u „ Službenom glasniku Krapinsko

                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                                             Rajko Jutriša

Na temelju članka 21. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
općine Hum na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-

u predmetu donošenja Plana gospodarenja otpadom područje 
2022, općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na svojoj 

 

Donosi se Plana gospodarenja otpadom Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2018 -2022. 

Plana gospodarenja otpadom Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2018 -2022. godine  

2, 51000 Rijeka, voditelj izrade Plana gospodarenja 

mag.educ.biol,  broj:  RN/2018/0027,  te se prilaže i sastavni je dio ove 

Općinski načelnik Općine Hum na Sutli ovlašten je poduzeti pravne radnje kao i donijeti 

potrebne provedbene akte u svrhu realizacije navedenog Plana iz članka1. ove Odluke.  

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u „ Službenom glasniku Krapinsko-

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
Rajko Jutriša 
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