
Na temelju Zaklona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), Uredbe o sastavljanju i predaji 

izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), čl. 56 

Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak, donosi  

 

   

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA 

 

 

I. STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE 

 

Red. 

br. 

AKTIVNOST ODGOVORNOST DOKUMENT ROK 

1. Prijedlog za nabavu 

roba/radova/usluga 

Radnici – nositelji 

pojedinih poslova i 

aktivnosti  

Prijedlog s opisom 

potrebne 

opreme/usluga/radova 

i obrazloženje 

Mjesec dana 

prije pripreme 

godišnjeg plana 

nabave                  

(kolovoz, rujan) 

i tijekom godine 

za plan nabave 

za slijedeću 

godinu 

2. Provjera stvarne 

potrebe za nabavu 

roba/radova/usluga 

Ravnatelj Odluka o prihvaćanju 

prijedloga potrebe za 

predmetom nabave 

15 dana od 

primitka 

prijedloga 

3. Uključivanje stavki 

iz prijedloga nabave 

u  financijski plan 

Ravnatelj, 

odgajatelji i 

računovođa 

Financijski plan 15. rujan  

5. Priprema tehničke  

dokumentacije za 

nabavu 

roba/radova/usluga 

Ravnatelj,  

odgajatelji u 

suradnji  s 

računovođom 

Tehnička 

dokumentacija 

Do početka 

godine u kojoj 

se pokreće 

postupak nabave 

6. Prijedlog za 

pokretanje postupka 

javne nabave 

Zaposlenici Dopis s prijedlogom 

te tehničkom 

dokumentacijom 

Tijekom godine 

7. Provjera je li 

prijedlog u skladu s 

donesenim planom 

nabave i 

financijskom planom 

Ravnatelj i 

računovođa 

Ako DA – odobrenje 

pokretanja postupka; 

ako NE – negativan 

odgovor na prijedlog 

za pokretanje 

postupka 

2 dana od 

zaprimanja 

prijedloga 

8. Prijedlog za 

pokretanje postupka 

javne nabave s 

odobrenjem 

računovođe 

Odgajatelji – 

nositelji pojedinih 

poslova i aktivnosti 

Dopis s prijedlogom 

te tehničkom 

dokumentacijom i 

odobrenjem 

računovođe 

2 dana od 

zaprimanja 

odgovora 

računovođe 

9.  Suglasnost Osnivača 

na prijedlog za 

nabavu 

roba/radova/usluga 

Ravnatelj Zahtjev za suglasnost  

i suglasnost Osnivača 

20 dana 

10. Izrada natječajne Osoba s Natječajna 30 dana od 



dokumentacije i  

provjera da li je u 

skladu s propisima o 

javnoj nabavi 

certifikatom za 

javnu nabavu, 

ravnatelj, tajnik 

dokumentacija  zaprimanja 

suglasnosti 

Osnivača 

11. Pokretanje postupka 

javne nabave 

Ravnatelj  Objava natječaja Tijekom godine 

 

 

II. STVARANJE OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE 

 

Red. 

br. 

AKTIVNOST ODGOVORNOST DOKUMENT ROK 

1. Prijedlog za nabavu 

za nabavu 

roba/radova/usluga 

Zaposlenici – 

nositelji pojedinih 

poslova i 

aktivnosti 

Prijedlog s opisom 

potrebnog i 

obrazloženje  

Tijekom godine, 

tri dana prije 

potrebe za 

novom 

nabavom 

2. Provjera stvarne 

potrebe za nabavu za 

nabavu 

roba/radova/usluga 

Ravnatelj Potpisano odobrenje 

prijedloga 

5 dana od 

primitka 

prijedloga 

3. Provjera je li 

prijedlog u skladu s 

financijskim planom 

i planom nabave 

Računovođa Ako DA – odobrenje 

za narudžbu ili 

sklapanje ugovora; ako 

NE – negativan 

odgovor na prijedlog 

2 dana od 

zaprimanja 

prijedloga 

4. Suglasnost 

Upravnog vijeća ili 

Osnivača (ovisno o 

iznosu nabave) 

Ravnatelj Zahtjev za suglasnost  i 

suglasnost Upravnog 

vijeća ili Osnivača 

30 dana 

5. Narudžba ili 

sklapanje ugovora  

Ravnatelj, 

odnosno osoba 

koju on ovlasti 

Narudžbenica, ugovor 30 dana od dana 

odobrenja 

računovođe 

 

 

III. Ukoliko nabava roba, radova i usluga podliježe postupku javne nabave, provodi Osnivač 

temeljem Zakona o javnoj nabavi.  

 

IV. 

Procedura se objavljuje; 04. veljače 2020. na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak i na web 

stranici.  

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja.  

 

KLASA: 601-02/20-02/03 

URBRROJ: 2197/03-04-01/20-1 

Krapinske Toplice, 04.02.2020. 

 

         Ravnateljica 

         Katica Cerovec 


