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Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj  26/03 –
pročišćeni tekst 82/04. i 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), te na temelju članka 15. Statuta općine Hum na
Sutli ("Službeni glasnik KZŽ" br. 22/09.), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli je na sjednici održanoj
21. prosinca 2011. godine donijelo slijedeći

Program
izgradnje javne rasvjete u 2012. godini

te plan izgradnje javne rasvjete u 2013. i 2014. godini  

I.A./ 2012. godina
1. Hum na Sutli: Leskov Grm
2. Vulica - Druškovec
3. Mali Tabor: Hari - Mikša
4. Grletinec: Vuk Joško-Govedić
5. Zalug (I faza)
6. Rusnica 1 (ŠKD Rebernjaki)

Izgradnja javne rasvjete financirat će se iz:
- proračuna jedinice lokalne samouprave
- drugih izvora - donacije građana 

I.B./ 2013. godina
Brezno Gornje: Štruklec – Sutlanska cesta
Druškovec H – Orešje (Blažuni) 
Mali Tabor – Majcenić
Rusnica - Draškovići

Izgradnja javne rasvjete financirat će se iz:
- proračuna jedinice lokalne samouprave
- drugih izvora - donacije građana 

I.C./ 2014. godina
 1. Gornje Brezno – Jurak (trgovina)
 2. Druškovec 2 (Humska klet – Javorići D-206)
 3. Hum na Sutli (Taborsko groblje) – Miklaužić
 4. Tepeš Franjo – Strmec (Križi)
 5. Klauže (igralište) - Miklaužić

Izgradnja javne rasvjete financirat će se iz:
- proračuna jedinice lokalne samouprave  

II. Izgradnja javne rasvjete u 2012. godini izvršit će se pod uvjetom da građani doniraju iznos od 20%
od ukupne cijene ugradnje rasvjetnih tijela (armatura i žarulja sa ugradnjom).

III. Program izgradnje javne rasvjete naveden pod točkama I.A., I.B. i I.C. mijenjat će se:
* ukoliko neće biti zadovoljeni tehnički uvjeti izgradnje, 
*  ukoliko  građani  u  određenom roku –  prije  početka  izgradnje  javne  rasvjete  ne  uplate  potrebna
sredstva prema točki II.

IV. Program izgradnje javne rasvjete pod I.B. i I.C. podrobno će se definirati naknadno.

III. Ovaj Program izgradnje javne rasvjete u 2012. godini te plan izgradnje javne rasvjete u 2013. i
2014. godini objavljuje se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije” a primjenjuje se od
01. siječnja 2012. godini. 
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