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                 OPĆINA HUM NA SUTLI 
                     OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA:  024-01/22-01/3 
URBROJ: 2140-14/01-23-9 
Hum na Sutli, 23. veljača 2023. 

P O Z I V 
 

 kojim se pozivate na 16. sjednicu općinskog vijeća Općine Hum na Sutli koja će se održati dana  
13. ožujka (ponedjeljak) 2023. godine s početkom u _16,00 sati  
u  kontroliranim uvjetima u općinskoj vijećnici, Hum na Sutli 175 

  

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

 
1. Usvajanje zapisnika sa 15.  sjednice općinskog vijeća Općine Hum na Sutli; 
2. Informacije, inicijative i prijedlozi; 
3. a) Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Balončica“ - na davanje 

prethodne suglasnosti  
b) Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću 
„Balončica“ - na davanje prethodne suglasnosti  
c) Prijedlog Plana upisa i mjerila upisa djece u Dječjem vrtiću „Balončica“ za pedagošku godinu 
2023./2024. - na davanje prethodne suglasnosti; 
d) Zamolba za zapošljavanje zdravstvene voditeljice i stručnog suradnika u Dječjem vrtiću „Balončica“;  

4. Zamolba Osnovne škole Viktora Kovačića Hum na Sutli za razmatranje zapošljavanja druge učiteljice 
produženog boravka na neodređeno vrijeme;  

5. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o 
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Hum na 
Sutli; 

6. Izvješće općinskog načelnika općine Hum na Sutli za period od srpnja do prosinca 2022. godine; 
7. Razmatranje izvješća o radu za razdoblje od 1.1.do 31.12.2022. godine:  

a) općinskog vijeća Općine Hum na Sutli,  
b) radnih tijela općinskog vijeća Općine Hum na Sutli;  

8. Izvješće o izvršenju Ugovora o pružanju veterinarskih usluga za period 1.7. do 31.12.2022. godine;    
9. Razmatranje  izvješća o radu dimnjačarske službe u 2022. godine, 
10. Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2022. godini;  
11. Izvješće o radu davatelja javne usluge za izvještajnu 2022. godinu (sukladno Zakonu o gospodarenju 

otpadom (NN 84/21));  
12. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu; 
13. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Hum na Sutli za 2023. 

godinu; 
14. Razmatranje prijedloga za dodjelu općinskih priznanja povodom Dana općine;  
15. Zamolbe za dodjelu financijske pomoći 
16. 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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