
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

           GRAD ILOK
                GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/14-01/06
Ur. broj: 2196/02-02-15-02
Ilok, 25. ožujka 2015. godine

Na temelju članka 16. Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom
vlasništvu na područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ broj: 19/11, 56/11 i 03/13),
sukladno Sporazumu od 29.08.2014.  god.  i  članku 28.  Statuta  Grada  Iloka  ("Službeni  vjesnik"
Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na 17. sjednici održanoj 25.
ožujka 2015. godine donosi 

IZVJEŠĆE
o utrošku sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu 

na području grada Iloka u 2014. godini

Članak 1.
U Proračunu Grada Iloka za 2014. godinu planiran je prihod od prodaje obiteljskih kuća ili

stanova u državnom vlasništvu u iznosu od 600.000,00 kuna, a realizirani prihod od prodaje iznosi

33.282,65 kn.

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovog Izvješća utrošena su za financiranje izgradnje komunalne 

infrastrukture - ulicu J.J.Strossmayera u Iloku. 

Članak 3.
Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Željko Sladetić
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