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P O Z I V 
 

 kojim se pozivate na 7. sjednicu općinskog vijeća Općine Hum na Sutli koja će se održati dana  
 

16. prosinca (četvrtak) 2021. godine s početkom u _16,00 sati  
u  kontroliranim uvjetima u velikoj dvorani Općinske zgrade u Humu na Sutli, Hum na Sutli 175 

  

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

 
1. Usvajanje zapisnika sa 6.  sjednice općinskog vijeća Općine Hum na Sutli; 
2. Informacije, inicijative i prijedlozi; 
3. a) II. izmjena Financijskog plana Narodne knjižnice Hum na Sutli za 2021., 
       b) II. izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Balončica“ Hum na Sutli za 2021.;    
4. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna općine Hum na Sutli za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 

2021. godine s pratećim odlukama i programima; sa II. izmjenom Plana razvojnih programa za 2021. 
godinu; 

5. a) Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Narodne knjižnice Hum na Sutli za 2022. godinu, 
b) Prijedlog Financijskog plana i Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Balončica“ Hum na 
Sutli za 2022. godinu; 

6. Prijedlog programa rada produženog boravka Osnovne škole tijekom ljeta „Ljeto u školi“;  
7. a) Prijedlog  Proračuna općine Hum na Sutli za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine s 

projekcijom za 2023. i 2024. godinu sa pratećim obrazloženjem sa Planom razvojnih programa za 
razdoblje 2022.-2024. te programima za 2022. godinu, 
b) Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Hum na Sutli za 2022. godinu;   

8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i kandidata grupe birača 
zastupljenih u općinskom vijeću Općine Hum na Sutli  za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine;  

9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke grobljanskih usluga, 
10. Zaključak o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Hum na Sutli –prijedlog; 
11. Prijedlog: 

a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Hum na Sutli za 2021.; 
b) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Hum na Sutli u 2022. godini s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje; 
12.  Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,   
13. 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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