
DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI, PAG 

VELEBITSKA 6, 23250 PAG 

Mail: djecji.vrtic.paski.malisani@zd.t-com.hr 

Klasa:  601-02-03/20-22 

Ur.broj:  2198/24-06/03-20-158 

U Pagu,  12. ožujka 2020. godine 

 

Na temelju članka  52. Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag Upravno vijeće dječjeg vrtića na 

svojoj 54. sjednici održane 12. ožujka 2020.godine,  donosi  

 

O D L U K U 

o posudbi pokretne  imovine u vlasništvu Dječjeg vrtića Paški mališani  

   

Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način  posudbe pokretne imovine u vlasništvu Dječjeg vrtića Paški 

mališani Pag  za potrebe pravnih i fizičkih osoba  u svrhu općeg dobra na području grada Paga.    

Članak 2. 

Pravo posudbe  pokretne imovine  vrtića imaju  pravne i fizičke osobe, po prethodnom odobrenju 

ravnateljice.  

                                                                          Članak 4.  

Ravnateljica vrtića, zadužuje tajnicu vrtića da vodi pismenu evidenciju i kontrolu, te kontrolu kod 

povrata  posuđene pokretne imovine prema pravnim i fizičkim osobama.     

                                                                                Članak 5.  

Pravna i fizička osoba, dužna je vrtiću posuđenu i pokretnu imovinu vratiti u istom stanju kakvu je i 

preuzela. Isti su dužni  za uslugu posudbe može uplatiti donaciju na računu Vrtića. 

Članak 6. 

U slučaju oštećenja posuđene pokretne imovine vrtića, ista pravna i fizička osoba dužna je  prijaviti 

isto oštećenje ravnateljici vrtića i tajnici, a potom i pisanim putem izvijestiti iste.   

Članak 7. 

Korisnik posuđene pokretne imovine vrtića koju ošteti  dužan je  nadoknaditi Dječjem vrtiću  nastale 

troškove  popravka  ili kupnje nove- zamjenske.      

Članak 8 

Sve radnje korisnika koje budu u suprotnosti s radnjama opisanim u članku 1.  do članka 6. ove 

Odluke podrazumijeva  neodgovornost istog prema pokretnoj imovini vrtića.   

Članak 9. 

Ravnateljica vrtića , a u slučaju da korisnik ne poštuje Odluku, a  kako je opisano u točki 8. ove 

Odluke, ima pravo ne izdati posudbu pokretne imovine vrtića.   
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Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg 

vrtića.  

 

 

Predsjednik upravnog vijeća 

____________________________ 

              Jasna Magaš  v.r. 

 

 

 

  Ravnateljica  Dječjeg vrtića 

          ____________________________ 

Ljubica Fabijanić v.r. 

 


