
                   

                REPUBLIKA HRVATSKA  

     KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

                     OPĆINA HUM NA SUTLI 
                         OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 KLASA:                361-08/13-01/2 
 URBROJ:             2214/02-01-15-18 
 Hum na Sutli,    16. prosinac 2015. 

 

Na temelju članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ( Narodne novine 

br. 56/13) i članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije" 

br. 11/13.), a vezano uz primjenu članka 202. Zakona o vodama ( Narodne novine br: 153/09,13/11 i 

56/13) i uz realizaciju izgradnje građevine infrastrukturne namjene, vodoopskrbnog sustava odvodnje 

otpadnih voda  - glavni, sekundarni i lateralni kolektori sanitarne odvodnje, te pripadajuća revizijska 

okna i precrpne stanice, 3 skupine ; ODVODNI SUSTAV HUM NA SUTLI, sanitarna odvodnja-

Kolektorska mreža naselja Leskov grm ( Donji Hum ) u Humu na Sutli, Općinsko vijeće Općine Hum na 

Sutli na svojoj sjednici održanoj dana 16. prosinca 2015. godine donijelo je slijedeću  

ODLUKU 
O USTUPANJU INVESTICIJSKIH PRAVA 

 

1. Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli OIB: 61743726362,  ustupa 

investicijska prava na  „Humvio“ d.o.o.za vodoopskrbu i odvodnju,  Lastine 1, 49231 Hum na 

Sutli, OIB: 5705683246, na realizaciju izgradnje građevine infrastrukturne namjene, 

vodoopskrbnog sustava odvodnje otpadnih voda - glavni, sekundarni i lateralni kolektori 

sanitarne odvodnje, te pripadajuća revizijska okna i precrpne stanice, 3 skupine ; ODVODNI 

SUSTAV HUM NA SUTLI, sanitarna odvodnja-Kolektorska mreža naselja Leskov grm ( Donji 

Hum ) u Humu na Sutli. 

2. Ustupanjem  investicijskih prava na „Humvio“ d.o.o, iz točke 1., ove Odluke omogućuje se 

„Humvio“ d.o.o., da u svojstvu investitora provede postupak izmjene Građevinske dozvole      

(KLASA: UP/I-361-03/15-01/000055, URBROJ:2140/01-08/4-15-0009 od 21.08.2015. godine, 

pravomoćno sa danom 16. rujna 2015. godine), te nastavi s drugim aktivnostima na realizaciji 

projekta. 

3. Općina Hum na Sutli prenosi bez naknade u vlasništvo „Humvia“ d.o.o.za vodoopskrbu i 

odvodnju,  Lastine 1, 49231 Hum na Sutli, OIB: 5705683246, Glavni projekt, zajedničke 

oznake TD 10/13 od travnja 2015. godine koji je sastavni dio građevinske dozvole za koji je 

glavni projektant Stjepan Hršak, dipl.ing.građ.  

4. Općinski načelnik Općine Hum na sutli sklopiti će sa „Humvio-m“ d.o.o. za vodoopskrbu i 

odvodnju,  Lastine 1, 49231 Hum na Sutli, OIB: 5705683246, Ugovor kojim će se utvrditi 

međusobna prava i obveze prenositelja i stjecatelja. 

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“ 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA   

                                                                                                                            Rozalija Miklaužić  
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