
    
           REPUBLIKA HRVATSKA
  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
 
                        OPĆINA TORDINCI
                       OPĆINSKI NAČELNIK
 
 
Klasa:602-02/21-02/165 
Urbroj:2188/13-21-02 
 
Tordinci, 21. rujna 2021. godine 
 
 
Na temelju članka 48. Statuta Općine Tordinci („Službeni vjesnik Vukova
županije“ br.  9/21), Općinski načelnik je donio slijedeću
 
 
 

o sufinanciranju 

u školskoj godini 20

Ovom odlukom određuje se sufinanciranje škols
Osnovnuškolu Tordinci za školsku godinu 20
 

Općina Tordinci sufinancirati će prehranu 
troškova (5,00kn). 
 

Osnovna škole Tordinci će dostavljati do 15. tekućeg mjeseca za prethodni mjesec
učenika i obračun troškova. 
 

Sredstva za sufinanciranje školske 
osnovnih škola na području općine Tordinci osigura

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
 
 
 
                                                                                                
                                                                                                     
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TORDINCI 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 

. Statuta Općine Tordinci („Službeni vjesnik Vukovarsko
), Općinski načelnik je donio slijedeću 

ODLUKU 
o sufinanciranju školske prehrane učenicima 

Osnovne škole Tordinci 
u školskoj godini 2021/2022 

 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom određuje se sufinanciranje školske prehrane učenika koji pohađaju 

Tordinci za školsku godinu 2021./2022. 

Članak 2. 
Općina Tordinci sufinancirati će prehranu 25 učenika iz članka 1. ove Odluke u visini stvarnih 

Članak 3. 
Tordinci će dostavljati do 15. tekućeg mjeseca za prethodni mjesec

Članak 4. 
školske prehrane  u školskoj godini 2021./2022
pćine Tordinci osigurati ćese u Proračunu općine Tordinci.

 
Članak 5. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                               Davor Adžić, dr.med.vet

rsko-srijemske 

koji pohađaju 

učenika iz članka 1. ove Odluke u visini stvarnih 

Tordinci će dostavljati do 15. tekućeg mjeseca za prethodni mjesec popis 

2. za učenike 
pćine Tordinci. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Davor Adžić, dr.med.vet 
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  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
 

                    OPĆINA TORDINCI 
                    OPĆINSKI NAČELNIK
 
 
Klasa:602-02/21-02/166 
Urbroj:2188/13-21-02 
 
Tordinci, 21. rujna 2021. godine 
 
 
Na temelju članka 48. Statuta Općine Tordinci („Službeni vjesnik Vukovarsko
županije“ br.  9/21), Općinski načelnik je donio slijedeću
 
 

o sufinanciranju 

u školskoj godini 2021/2022

Ovom odlukom određuje se sufinanciranje školske prehrane učenika koji pohađaju Osnovnu 
školu Korog za školsku godinu 2021./2022. 
 

Općina Tordinci sufinancirati će prehranu 19 učenika iz
dnevnog iznosa mliječnog obroka po učeniku (3,00kn).
 

Osnovna škole Korog će dostavljati do 15. tekućeg mjeseca za prethodni mjesec popis 
učenika i obračun troškova. 
 

Sredstva za sufinanciranje školske prehrane  u školskoj godini 2021./2022. za učenike 
osnovnih škola na području općine Tordinci osigurati će se u Proračunu općine Tordinci.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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48. Statuta Općine Tordinci („Službeni vjesnik Vukovarsko
županije“ br.  9/21), Općinski načelnik je donio slijedeću 

ODLUKU 
o sufinanciranju školske prehrane učenicima 

Osnovne škole Korog 
u školskoj godini 2021/2022 

 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom određuje se sufinanciranje školske prehrane učenika koji pohađaju Osnovnu 
školu Korog za školsku godinu 2021./2022.  

Članak 2. 
Općina Tordinci sufinancirati će prehranu 19 učenika iz članka 1. ove Odluke u visini pola 
dnevnog iznosa mliječnog obroka po učeniku (3,00kn). 

Članak 3. 
Osnovna škole Korog će dostavljati do 15. tekućeg mjeseca za prethodni mjesec popis 

Članak 4. 
školske prehrane  u školskoj godini 2021./2022. za učenike 

osnovnih škola na području općine Tordinci osigurati će se u Proračunu općine Tordinci.
 

Članak 5. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  

                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                         Davor Adžić, dr.med.vet

48. Statuta Općine Tordinci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 

Ovom odlukom određuje se sufinanciranje školske prehrane učenika koji pohađaju Osnovnu 

članka 1. ove Odluke u visini pola 

Osnovna škole Korog će dostavljati do 15. tekućeg mjeseca za prethodni mjesec popis 

školske prehrane  u školskoj godini 2021./2022. za učenike 
osnovnih škola na području općine Tordinci osigurati će se u Proračunu općine Tordinci. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Davor Adžić, dr.med.vet 


