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Temeljem članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. 
137/15. i 123/17, 98/19 i 144/20
vjesnikVukovarsko srijemske županije
svojoj 13. sjednici održanoj dana 

o zajedničk
Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

Općinsko vijeće Općine 
rada Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

 

Sporazum o zajedničkoj suradnji i financiranju rada Dječjeg vrtića Ogledalce 
Ernestinovo sklapa se sa Općinom Ernestinovo, Općinom Šodolovci i Općinom Vladislavci.
 

Temeljni odnos između Dječji vrtić Ogledalce
Šodolovci, Vladislavci i Tordinci ostvaruju kroz sljedeće oblike sufinanciranja: 

- pokriće troškova redovnog održavanja objekata u kojima ustanova obavlja djelatnost 
za objekte u kojima se obavlja djelatnost predškolskog odgoja u  matičnom dječjem 
vrtiću i u područnom vrtiću,
 

- pokriće troškova investicijskog održavanja te kapitalnih investicija vezanih uz 
proširenje ili podizanje kvalitete usluge dječjeg vrtića u objektima koji 
planom mreže dječjih vrtića sporazumnih strana,
 

- sufinanciranje rada radnika u matičnom i područnom dječjem vrtiću, sukladno udjelu 
broja djece svake pojedine jedinice lokalne samouprave potpisnice ovog sporazuma u 

SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TORDINCI 

godine 

Temeljem članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. 

, 98/19 i 144/20),) i članka 29. Statuta Općine Tordinci
vjesnikVukovarsko srijemske županije“, broj 9/21), Općinsko vijeće Općine 

. sjednici održanoj dana 01. veljače 2023. godine, donijelo je  

ODLUKU  
o zajedničkoj suradnji i financiranju rada 

Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Tordinci suglasno je o zajedničkoj suradnji i 

rada Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo. 

Članak 2. 
Sporazum o zajedničkoj suradnji i financiranju rada Dječjeg vrtića Ogledalce 

sa Općinom Ernestinovo, Općinom Šodolovci i Općinom Vladislavci.

Članak 3. 
Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo te Općina  Ernestinovo, 

Šodolovci, Vladislavci i Tordinci ostvaruju kroz sljedeće oblike sufinanciranja:  

pokriće troškova redovnog održavanja objekata u kojima ustanova obavlja djelatnost 
u kojima se obavlja djelatnost predškolskog odgoja u  matičnom dječjem 

vrtiću i u područnom vrtiću, 

pokriće troškova investicijskog održavanja te kapitalnih investicija vezanih uz 
proširenje ili podizanje kvalitete usluge dječjeg vrtića u objektima koji su obuhvaćeni 
planom mreže dječjih vrtića sporazumnih strana, 

sufinanciranje rada radnika u matičnom i područnom dječjem vrtiću, sukladno udjelu 
broja djece svake pojedine jedinice lokalne samouprave potpisnice ovog sporazuma u 

Temeljem članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. 

Tordinci („Službeni 
), Općinsko vijeće Općine Tordinci na 

o zajedničkoj suradnji i financiranju 

Sporazum o zajedničkoj suradnji i financiranju rada Dječjeg vrtića Ogledalce 
sa Općinom Ernestinovo, Općinom Šodolovci i Općinom Vladislavci. 

Ernestinovo te Općina  Ernestinovo, 
 

pokriće troškova redovnog održavanja objekata u kojima ustanova obavlja djelatnost 
u kojima se obavlja djelatnost predškolskog odgoja u  matičnom dječjem 

pokriće troškova investicijskog održavanja te kapitalnih investicija vezanih uz 
su obuhvaćeni 

sufinanciranje rada radnika u matičnom i područnom dječjem vrtiću, sukladno udjelu 
broja djece svake pojedine jedinice lokalne samouprave potpisnice ovog sporazuma u 



odnosu na ukupan broj djece upisane u pojedinu pedagošku godinu na razini cijele 
ustanove i prema mjestu rada radnika zaposlenih u Dječji vrtić Ogledalce.   

Članak 4. 
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Tordinci dasklopi sporazum o zajedničkoj 

suradnji i financiranju rada Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo  sa Općinom Ernestinovo, 
Općinom Šodolovci i Općinom Vladislavci. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 
Vukovarsko srijemske županije“ 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

Zdravko Ivanković 


