
                          
          REPUBLIKA HRVATSKA
  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
 
                            OPĆINA TORDINCI
                               Općinsko vijeće
        
 
Klasa:400-01/18-01/115 
Urbroj:2188/13-18-01 
 
 
Tordinci, 26. srpnja 2018.  
 
 

Na temelju članka 86.a Zakona o proračun
15/15), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica 
lokalne i područne (regionalne ) samouprave („Narodne novine“ bro
29. Statuta Općine Tordinci (
Općinsko vijeće Općine Tordinci, na 
 
 
 

o suglasnosti na zaduženje
kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.

 

Ovom Odlukom daje se suglasnost na prolongaciju mogućnosti korištenja sredstava sa 
poslovnog računa HR3424020061845800000 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, 
Jadranski trg 3a.,  do maksimalnog 
od 12 mjeseci.  
 
 

Ovlašćuje se općinski načelnik da zaključ
Steiermärkische Bank d.d. 
 

Ova odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku
 

                                                  
 
                                                         
                                                     

REPUBLIKA HRVATSKA 
SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TORDINCI 
Općinsko vijeće 

Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“broj 87/08, 
), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica 

lokalne i područne (regionalne ) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10) i članka 
Statuta Općine Tordinci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 4/18

Općinsko vijeće Općine Tordinci, na 10. sjednici održanoj 26. srpnja 2018. godine, donosi

ODLUKU 
suglasnosti na zaduženje Općine Tordinci 
kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se suglasnost na prolongaciju mogućnosti korištenja sredstava sa 

HR3424020061845800000 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, 
do maksimalnog iznosa zaduženja u iznosu od 370.000,00 kn, u razdoblju 

Članak 2. 
se općinski načelnik da zaključi ugovor o kreditu sa 

 
Članak 4. 

Ova odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije

                                                                    

                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                Petar Marić 

u („Narodne novine“broj 87/08, 136/12 i 
), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica 

j 55/09 i 139/10) i članka 
srijemske županije“ 4/18), 

. godine, donosi 

Ovom Odlukom daje se suglasnost na prolongaciju mogućnosti korištenja sredstava sa 
HR3424020061845800000 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, 

u iznosu od 370.000,00 kn, u razdoblju 

i ugovor o kreditu sa Erste & 

srijemske županije.  

OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                                  



 
 
 
 


