
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/17, 98/19 i članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 
4/2013 i 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018, 2/2020), Općinsko vijeće općine 
Sibinj na svojoj 20.sjednici održanoj  27.07.2020. donosi: 

ODLUKU  
O PRIJENOSU UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ULAGANJA U GRAĐENJE I 

OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA 
 

Članak 1. 
Ovom se odlukom javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje pod nazivom Dječji vrtić 
„Sibinj“, Trg kralja Tomislava 7, Sibinj, (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) kojem je osnivač općina 
Sibinj, prenosi vođenje upravljanja i održavanja projekta ulaganja u građenje i opremanje dječjeg 
vrtića, izgrađenog u naselju Sibinj (dalje u tekstu: ulaganje) za koje je dodijeljena potpora i zaključen 
Ugovor o financiranju Mjera 07, šifra: L2_PYD_01_7, KLASA:440-12/17-07-04-01/0003, 
URBROJ:343-0603/09-18-003, od 24.05.2018. godine između Općine Sibinj i Agencije za plaćanja u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 
 

   Članak 2. 
Dječji vrtić je dužan voditi upravljanje i održavanje ulaganja iz članka 1. ove Odluke sukladno 
odredbama zaključenog Ugovora o financiranju Mjera 07, šifra: L2_PYD_01_7,  KLASA:440-12/17-
07-04-01/0003, URBROJ:343-0603/09-18-003, od 24.05.2018. godine. 
 

Članak 3. 
Dječji vrtić je dužan prilikom upravljanja i održavanja ulaganja iz članka 1. ove Odluke postupati 
sukladno važećim zakonima i propisima o ustanovama, predškolskom odgoju i obrazovanju, aktu o 
osnivanju, Statutu Dječjeg vrtića, drugim važećim zakonima i općim aktima Dječjeg vrtića.   
 

Članak 4. 
Dječji vrtić je dužan upravljanje i održavanje ulaganja voditi najmanje još 5 (pet) godina od datuma 
konačne isplate potpore za koju je zaključen Ugovor o financiranju Mjera 07, šifra: L2_PYD_01_7,  
KLASA:440-12/17-07-04-01/0003, URBROJ:343-0603/09-18-003, od 24.05.2018. godine. 
 

Članak 5. 
Obvezuje se Dječji vrtić podnositi izvješća o upravljanju i održavanju ulaganja iz članka 1. ove 
Odluke sukladno odredbama akta o osnivanju i Statuta Dječjeg vrtića. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 
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