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Na temelju članka  26. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,  Zakona o  

fiskalnoj odgovornosti  (NN 139/10.) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj 

odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11.), ravnateljica Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije donosi  
 
 
 
                                 PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH  OBVEZA 

 

 
Članak 1. 

Ovim aktom utvrđuje se procedura stvaranja ugovornih obveza u Domu zdravlja Koprivničko-

križevačke županije, osim ako posebnim propisom nije određeno drugačije. 

 

Članak 2. 

Postupak stvaranja ugovornih obveza za koje je potrebna procedura javne nabave provodi  se po 

slijedećoj proceduri:  

Red. 

Broj 

AKTIVNOST ODGOVORNOST DOKUMENT ROK 

 
 
 

1. 

 
 
Prijedlog za 

sastavljanje  

plana nabave 

roba, usluga i 

radova  

 

 

 

 

 

 

 

 
Zaposlenici – nositelji 

pojedinih poslova i 

aktivnosti,  nositelji 

timova u pojedinoj 

zdravstvenoj 

djelalatnosti, voditelji 

odsjeka, rukovoditelj 

odjela , zajedno sa 

ravnateljem definiraju 

potrebe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
svoje   
 
 

 
Interni obrazac 

prijedloga   s 

opisom potrebne 

opreme,  usluga, 

radova i 

okvirnom 

cijenom 

 
Tijekom godine, a 

najkasnije mjesec 

dana prije pripreme 

godišnjeg plana 

nabave za 
slijedeću godinu 

      
 
 
 
     2. 

 
Sastavljanje plana 

nabave (prijedlozi za     

sastavljanje plana  

nabave  se korigiraju 

u skladu sa Planom 

prioriteta Županije  i 

prijedlogom 

financijskog plana) 

 

Voditelj odsjeka za 

opće, tehničke poslove i 

javnu nabavu   u 

suradnji sa 

rukovoditeljem i 

ravnateljem 

  
Prijedlog 

plana nabave 

 
Prije donošenja 

financijskog 

plana 
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3. 

 

Priprema tehničke i 

dokumentacije za 

nadmetanje za 

nabavu robe, 

usluga i radova 

 

 

Voditelj odsjeka za 

opće, tehničke  poslove 

i javnu nabavu zajedno 

sa nositeljima timova 

pojedinih djelatnosti uz 

konzultaciju sa 

strukom 

 

Tehnička 

specifikacija i 

dokumentacija 

za nadmetanje 

 

 

 

Do početka godine 

u kojoj se pokreće 

postupak nabave, 

odnosno prije 

planiranog početka 

postupka nabave  

 

 
 
 
 

4. 

 
Prijedlog za 

pokretanje 

postupka javne 

nabave 

 
Zaposlenici nositelji 

pojedinih aktivnosti  

trebaju preispitati 

stvarnu potrebu za 

predmetom nabave 

osobito ako je prošlo 6 

ili više mjeseci od 

prijedloga potrebe za 

predmetom nabave 

 
Dopis s 

prijedlogom   

 

 
   Tijekom godine 

 

 

 

 
 

5. 

 
Provjera je li 

prijedlog u skladu s 

donesenim 

planom nabave i 

financijskim 

planom  
 

 
  Rukovoditelj Odjela za 

ekonomsko-financijske 
poslove ili voditelj 
odsjeka za opće, 
tehničke  poslove i 
javnu nabavu 

Odobrenje 

pokretanja 

postupka 

ili negativan 

odgovor na 

prijedlog za 

pokretanje 

postupka 

 
 2 dana od  
zaprimanja  
prijedloga 

 

 

 
 

6. 

 
Provjera je li 

tehnička i 

dokumentacija za 

nadmetanje u 

skladu s propisima 

o javnoj nabavi 

 
Zaposlenik na 

poslovima javne 

nabave 

 
Ako DA – 
pokreće 
postupak javne 

nabave 

Ako NE – vraća 

dokumentaciju s 

komentarima na 

doradu 

 
Najviše 30 dana od 

zaprimanja 

prijedloga za 

pokretanje postupka 

javne nabave 

 
7. 

 
Pokretanje 

postupka javne 

nabave 

 
Ravnatelj ili osoba 
koju ovlasti  
 

 
Objava postupka 

javne nabave 

 
Tijekom godine 

 

 
 
 
 
 

Članak 3. 

Postupak stvaranja ugovornih obveza za koje nije potrebna procedura javne nabave provodi  se po 

slijedećoj proceduri:  

 
 
 



Red. 

Broj 

AKTIVNOST ODGOVORNOST DOKUMENT ROK 

 
1. 

Prijedlog za 

nabavu 

materijala,  

opreme, usluga,  

radova 

Zaposlenici – nositelji 

pojedinih poslova i 

aktivnosti,  nositelji 

timova u pojedinoj 

zdravstvenoj djelatnosti, 

voditelji odsjeka, 

rukovoditelj odjela  

Zahtjevnica, 

narudžbenica,  

ponuda, prijedlog 

ugovora 

Tijekom godine 

 

 
 

2. 

 
Odobrenje nabave  

- provjera je li 

prijedlog u skladu 

s financijskim 

planom  

 
Rukovoditelj Odjela za 

ekonomsko-financijske 

poslove, odnosno 

zaposlenici ovlašteni za 

ispostavljanje 

narudžbenica za određenu 

vrstu materijala, opreme, 

radova i usluga do visine 

iznosa sredstava 

utvrđenih u financijskom 

planu ili ovlaštenju. 
 
   

 
Ako DA – 
ravnatelj 
odobrava 

sklapanje 

ugovora / 

narudžbe. Ako 

NE – ravnatelj 

daje negativan 

odgovor na 

prijedlog 

 
Po primljenim 

prijedlozima 

ugovora, 

narudžbenica, 

ponuda 

 
3. 

 
Sklapanje ugovora 

ili narudžbenice 

 
Ravnatelj, voditelj općih, 

tehničkih poslova i javne 

nabave, odnosno druga 

osoba koju ravnatelj 

ovlasti  

 
Ugovor , 

narudžbenica 

 
Najduže do 30 dana 

po odobrenju nabave  

 
 

Napomena: U posebnim situacijama kada nije unaprijed moguće utvrditi vrste i količine potrebnog 

materijala domari mogu za potrebe popravka i održavanja opreme i objekata,  obaviti nabavu uz 

prehtodno ispostavljenu narudžbenicu bez specifikacije materijala, uz uvjet da je ispostavljena 

zahtjevnica te odobren iznos koji se može potrošiti. 

 
    
 

Članak 4. 

           Ova procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Doma 

zdravlja Koprivničko-križevačke županije. 

 
 
 
 
 
         Ravnateljica : 

                      Terezija Kolar, mag.iur. 

 

 
 
 


