
                          
          REPUBLIKA HRVATSKA
  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
 

                            OPĆINA TORDINCI
                               Općinsko vijeće
        
 
Klasa:320-02/18-01/120 
Urbroj2188/13-18-01 
 
Tordinci, 26. srpnja 2018. godine 
 
Temeljem čl. 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( „Narodne novine“ br. 39/13.), članka 
3., stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zem
za ribnjake ( N.N. br. 45/09.- u daljnjem tekstu Pravilnik) i članka 29. Statuta Općine Tordinci 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko
Tordinci na svojoj 10. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2018. godine donosi:
 

o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 

 

Ovim Izvješćem utvrđuje se da je tijekom 2017. godine od sredstava ostvarenih od prodaje i 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske utrošeno slijedeće: 
 
- uređenje putova u iznosu 148.732,50 kn.
 

Ovo Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2017. 
godini objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko 
 
 
 
 
                                                                                 
                                                                                                   
                                                                                                    
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TORDINCI 
Općinsko vijeće 

, 26. srpnja 2018. godine  

Temeljem čl. 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( „Narodne novine“ br. 39/13.), članka 
3., stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije 

u daljnjem tekstu Pravilnik) i članka 29. Statuta Općine Tordinci 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 04/18), Općinsko vijeće Općine 

sjednici održanoj dana 26. srpnja 2018. godine donosi: 

I Z V J E Š Ć E 
o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 
2017. godini 

Članak 1. 
Izvješćem utvrđuje se da je tijekom 2017. godine od sredstava ostvarenih od prodaje i 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske utrošeno slijedeće: 

uređenje putova u iznosu 148.732,50 kn. 

Članak 2. 
ava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2017. 
godini objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije. 

                                                                                 Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
                                                                                                   Općine Tordinci 

                                                                               Josip Mijakić 

Temeljem čl. 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( „Narodne novine“ br. 39/13.), članka 
3., stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 

ljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije 
u daljnjem tekstu Pravilnik) i članka 29. Statuta Općine Tordinci 

srijemske županije br. 04/18), Općinsko vijeće Općine 

o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 

Izvješćem utvrđuje se da je tijekom 2017. godine od sredstava ostvarenih od prodaje i 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske utrošeno slijedeće:  

ava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2017. 

srijemske županije.  

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća 


