
 

                          
          REPUBLIKA HRVATSKA
  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
 

                            OPĆINA TORDINCI
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Urbroj:2188/13-18-01 
 
Tordinci, 26. srpnja 2018. godine
 
 
Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03. 
tekst, 82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09 ,49/11 i 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15.), te 
članka 29. Statuta Općine Tordinci («Službeni vjesnik»
4/18.), Općinsko vijeće Općine Tordinci na svojoj 10. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2018. 
godine, donijelo je:  
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 
održavanja komunalne infrastrukture 

Utvrđuje se da je u tijeku 2017. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture 
za djelatnost iz članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi: 
 
1. Za komunalnu djelatnost javne rasvjete
 - Za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete utrošeno je 162.24
javne rasvjete ( elek. energija) utrošeno je 115.662,62 kn. 
 
1. Za komunalnu djelatnost održavanje zelenih površina
- čišćenje snijega 25.375,00 kn 
 
3. Za komunalnu djelatnost deratizacija i dezinsekcija
- Za deratizaciju i dezinsekciju utrošeno je 35.950,00 kn
 
Sredstva su izdvojena iz sredstava komunalne naknade i drugih izvora proračuna Općine. 
 

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 
članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini u Općini Tordinci objaviti će 
se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko 
 
 
                                                                                
                                                                                                   
                                                                                                    

REPUBLIKA HRVATSKA 
SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TORDINCI 
Općinsko vijeće 

2018. godine 

Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03. 
tekst, 82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09 ,49/11 i 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15.), te 
članka 29. Statuta Općine Tordinci («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije 
4/18.), Općinsko vijeće Općine Tordinci na svojoj 10. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2018. 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  
održavanja komunalne infrastrukture  

 
Članak 1. 

17. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture 
za djelatnost iz članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:  

Za komunalnu djelatnost javne rasvjete 
Za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete utrošeno je 162.245,00 kn,  za trošak 

javne rasvjete ( elek. energija) utrošeno je 115.662,62 kn.  

Za komunalnu djelatnost održavanje zelenih površina  

deratizacija i dezinsekcija 
deratizaciju i dezinsekciju utrošeno je 35.950,00 kn 

Sredstva su izdvojena iz sredstava komunalne naknade i drugih izvora proračuna Općine. 

Članak 2. 
Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 
članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini u Općini Tordinci objaviti će 
se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije.  

                              Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
                                                                                                   Općine Tordinci 

                                                             Josip Mijakić 

Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03. – pročišćeni 
tekst, 82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09 ,49/11 i 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15.), te 

srijemske županije 
4/18.), Općinsko vijeće Općine Tordinci na svojoj 10. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2018. 

17. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture 

5,00 kn,  za trošak 

Sredstva su izdvojena iz sredstava komunalne naknade i drugih izvora proračuna Općine.  

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 
članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini u Općini Tordinci objaviti će 

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća 



 
 


