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                 OPĆINA HUM NA SUTLI 
                     OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:  021-01/21-01/10 
URBROJ: 2214/02-01-21-4 
Hum na Sutli, 19. kolovoz 2021. 

P O Z I V 
 

 kojim se pozivate na 4. sjednicu općinskog vijeća Općine Hum na Sutli koja će se održati dana  
14. rujna (utorak) 2021. godine s početkom u 16,00_sati  

u prostorijama Velike dvorane Općine Hum na Sutli, Hum na Sutli 175 
 

 Za sjednicu predlažem slijedeći 
D N E V N I   R E D : 

1. Usvajanje zapisnika sa 2. i 3. sjednice općinskog vijeća; 
2. Informacije, inicijative i prijedlozi; 
3. Prijedlog polugodišnjeg financijskog izvještaja Narodne knjižnice Hum na Sutli za razdoblje od 1.siječnja do 

30. lipnja 2021. godine;    
4. Prijedlog polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Balončica“ Hum na Sutli za razdoblje od 

1.siječnja do 30. lipnja 2021. godine;    
5. Prijedlog polugodišnjeg financijskog izvještaja Općine Hum na Sutli za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 

2021. godine;    
6. Izvješće o zaduženju po dugoročnim kreditima do 30. lipnja 2021. godine;   
7.   Izvješće o korištenju proračunske pričuve od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine;  
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti 

crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih i fekalnih voda iz septičkih jama na području općine Hum na Sutli;  
9. Rasprava o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Hum na 

Sutli;  
10. Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Hum na 

Sutli;   
11. Imenovanje II. potpredsjednika općinskog vijeća Općine Hum na Sutli;  
12. Izbor Odbora za statutarno pravna pitanja općinskog vijeća; 
13. Izbor Odbora za financije i proračun općinskog vijeća; 
14. Izbor i imenovanje – predlaganje članova: 

a) Nadzornog odbora Humplin d.o.o., 
b) Nadzornog odbora Humvio d.o.o., 
c) Nadzornog odbora Humkom d.o.o.; 

15. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju radnih tijela općinskog vijeća Općine Hum na Sutli; 
16. Imenovanje članova radnih tijela općinskog vijeća: 

a) Komisija za socijalnu skrb 
b) Odbor za razvoj poljoprivrede, poduzetništva i obrtništva 

c) Komisija za dodjelu pripomoći učenicima i studentima 
d) Komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
e) Komisija za kulturu, šport, udruge i mlade 
f) Komisija za komunalnu infrastrukturu;  

17. Prijedlog za imenovanje sudca porotnika Općinskog suda u Zlataru;   
18.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potpisnicima financijske dokumentacije Općine Hum na Sutli; 
19. Prijedlog Odluke o izvješću općinskog načelnika Općine Hum na Sutli za razdoblje siječanj-lipanj 2021. 

godine;   
20. Prijedlog Odluke o broju i visini učeničkih i studentskih pripomoći za školsku/akademsku godinu 

2021./2022. (po socijalnom statusu); 
21. Pitanja i prijedlozi.   

 

Na sjednici će se primjenjivati propisane epidemiološke mjere. 
Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon broj 049/382-382 ili 099/382-3820. 
 

                                                                           PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                Mario Antonić  
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