
 
                Na temelju članka  3.  Zakona o fiskalnoj odgovornosti  („Narodne novine br 
139/10 ), Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti  i izvještaja o 
primjeni fiskalnih pravila(Narodne novine br. 78/11), i članka 45. Statuta Općine Tkon 
(„Službeni glasnik  Zadarske županije broj: 16/09)  općinski načelnik Općine Tkon dana 
01. lipnja 2012. godine donosi 
 

PROCEDURU  STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA 
 

           Ukoliko se radi o nabavi roba i usluga  male vrijednosti  članka 18. Točka 3. Zakona 
o javnoj  nabavi („Narodne novine „ broj 90/11), tada se stvaranje obveza provodi po 
sljedećoj proceduri: 

 
I  STVARANJE OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE 

Redni 
broj 

AKTIVNOST ODGOVORNOST DOKUMENT ROK  OSOBA 
ZADUŽENA ZA 
NARUDŽBU 

1. Prijedlog za 
sastavljanje plana 
nabave: 
- Uredski materijal 
- Literatura 

(publikacije, 
časopisi, glasila, 
knjige i ostalo) 

- Sredstava za 
čišćenje 

- Energija 
(električna 
energija, plin, lož 
ulje, gorivo i dr) 

- Usluge telefona 
- Poštanske usluge 
- Komunalne 

usluge, 
- Materijal i usluge 

održavanja i 
popravaka 

- Zakupnine i 
najamnine 

- Intelektualne 
usluge, 

- Računalne 
usluge, 

Oprema…. 

 
Administrativni 
tajnik zajedno s 
pročelnikom 
prijedlog plana 
nabave 

Sastavljen prijedlog 
nabave za sljedeću 
godinu 

do  početka 
studenoga 
tekuće 
godine  

 

2. Sastavljanje plana 
nabave - prijedlog 
plana nabave se 
korigira s obzirom na 
financijska 
očekivanja i 
prioritete jOpćine  

čelnik u suradnji s 
pročelnikom i 
administrativnim 
tajnikom 

Sastavljen plan 
nabave 

Najviše 60 
dana od 
donošenja 
proračuna 

 



3. Iniciranje nabave 
za: 

a) Uredski  i 
ostali 
materijal, te 
materijal za 
čišćenje  
 

b) Materijal  i 
djelovi za 
tekuće 
održavanje 
 

c) Sitan 
inventar, 
radna 
odjeća i 
obuća 
 

d) Usluge za 
tekuće  i 
investicijsko 
održavanje, 
računalne i 
ostale 
usluge 

 

 
 
 
Pročelnik 
Odgojitelj 
 
 
 
 
Komunalni 
djelatnik 
 
 
 
Komunalni 
djelatnik 
Administrativni 
tajnik 
 
 
Komunalni 
djelatnik,  
Administrativni 
tajnik 

ugovor i/ili 
narudžbenica ili 
ponuda ili drugo 

 
 
 
Tijekom 
mjeseca po 
potrebi 
 
 
 
Po potrebi 
 
 
 
 
Po potrebi 
 
 
 
Po potrebi 

 
 
 
Administrativni 
tajnik 
 
 
 
 
Komunalni 
djelatnik 
 
 
 
Pročelnik 
 
 
 
Pročelnik, 
komunalni 
djelatnik 

2 Provjera da li je 
prijedlog nabave u 
skladu s  
Proračunom i 
planom nabave 

Pročelnik Načelnica/zamjenik 
načelnice 
Odobrava nabavu 

3 dana od 
dana 
zaprimanja  
prijedloga 
za nabavu 

 

3 Početak nabave, 
sklapanje ugovora 
izdavanje 
narudžbenice 

Načelnik ili 
osoba koju 
ovlasti za 
sklapanje 
ugovora 

Ugovor 
Narudžbenica 

3 dana od 
dana 
odobrenja 

Načelnica,  
Administrativni 
tajnik, 
Komunalni 
djelatnik, 
Pročelnik 
 
 

         
 
 
 
     Ukoliko se radi   o postupku nabave roba i usluga  čija  je vrijednost bez PDV-a   veća od 
70.000 kuna , tada se stvaranje obveza provodi po slijedećoj proceduri. 
 
 
II STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE POTREBNA PROCEDURA  JAVNE NABAVE 
 
Red
ni 
Broj 

AKTINOST ODGOVORNOST DOKUMENT ROK 

1 Prijedlog za nabavu 
opreme /korištenje  
usluga/ obavljanje 
radova 

Djelatnici  Prijedlog s opisom 
potrebne 
opreme/usluga/radov
a i okvirnom cijenom 

Tijekom 
godine, 



2 Priprema tehničke i 
natječajne 
dokumentacije za 
nabavu opreme 
/korištenje  usluga/ 
obavljanje radova 

Načelnica i 
zamjenik   uz 
mogućnost 
angažiranja 
vanjskog 
suradnika 

Natječajna 
dokumentacija 

Tijekom  
godine 

3. Prijedlog za 
pokretanje postupka 
javne nabave  

Zamjenik 
načelnice 

Tehnička i natječajna 
dokumentacija 

Tijekom  
godine 

4. Provjera da li je 
prijedlog u skladu s 
planom nabave 

Pročelnik Odobrenje pokretanja 
postupka  

 3 dana od dana 
zaprimanja 
prijedloga 

5. Provjera je li tehnička 
dokumentacija  

Načelnica  ili 
osoba koju ovlasti 

Odobrenje pokretanja 
postupka 

Do 15 dana od 
dana 
zaprimanja 
prijedloga za 
pokretanje 
postupka javne 
nabave 
 

6. Pokretanje postupka 
javne nabave 

Osobe koje ovlasti 
načelnica  
(važeći  
certifikat  mora  
imati najmanje 
jedan ovlašteni 
predstavnik ) 

Odluka o početku 
nabave,  
Objava natječaja 

Tijekom 
godine. 

 
     Ova procedura objavljena je na oglasnoj ploči i web stranici Općine Tkon i stupa na snagu 
danom objave. 
 
KLASA: 080-01/12-01/14 
URBROJ:2198/32-12-1 
U Tkonu,  01. lipnja 2012. godine 
 
 
        Općinski načelnik 
       Danijel Katičin,   dipl.politolog 


