
                    
           REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

                 OPĆINA HUM NA SUTLI 
                   OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 KLASA: 350-02/18-01/1 
 URBROJ: 2214/02-03-19-79 
 Hum na Sutli, 14. lipnja 2019. 

 
Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19) i članka 47. Statuta Općine Hum na Sutli (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 

13/11, 7/18) Općinski načelnik, Općine Hum na Sutli,  Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj., dana 14. lipnja 

2019. godine donosi:  

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju prijedloga  IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli 

za javnu raspravu i objavi javne rasprave 

 

Članak 1. 
Temeljem Nacrta prijedloga IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli, 
utvrđujem prijedlog IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli (u daljnjem 
tekstu Prijedlog plana) za javnu raspravu i upućujem ga na javnu raspravu. 
 

Članak 2. 
Javna rasprava održat će se u vremenu od 01. srpnja 2019. pa do 16. srpnja 2019. godine.  
 

Članak 3. 
Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Općine 
Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.  
 

Članak 4. 
Javno izlaganje održat će se 15. srpnja 2019. godine s početkom u 13,00 sati u velikoj dvorani Općine 
Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli.  
 

Članak 5. 
Posebna obavijest o javnoj raspravi sa traženjem dostave mišljenja, dostaviti će se javnopravnim 
tijelima temeljem članka 97. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju. 
 

Članak 6. 
Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostavljati zaključno do 
16. srpnja 2019. godine neposredno u prostorijama Općine Hum na Sutli u Knjigu primjedbi, putem 
pošte na adresu Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli, te u Zapisnik za vrijeme 
javnog izlaganja. 

Članak 7. 
Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani i potpisani 
imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj 
raspravi. 

Članak 8. 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u dnevnom tisku „Večernji list“, na 
mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te na mrežnim stranicama Općine 
Hum na Sutli. 
                                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK  
                                                                                                                   Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj.   
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