
 
M.broj: 3438392 
081B: 65834513714 
Tel. 020/681-644 

Fax: 020/681-644 
Broj: 02-241 
Metković,20.05.2014. 

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Metković (u daljnjem tekstu:Dom zdravlja), Zakona o 
fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10;19/2014 i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj 
odgovornosti (NN 78/2011;i 130/2013 ) donosim 

PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA 

Članak 1. 
Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza Doma zdravlja. 

Članak 2.  
Postupak stvaranja ugovornih obveza Doma zdravlja izvodi se po sljedećoj proceduri. 

Red. AKTIVNOST b r .  
ODGOVORNOST 

DOKUMENT  ROK 

1. 2. 3. 4. 5.  

I. STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE 

1.  Prijedlog za 

nabavu opreme 

/usluga/radova 

Voditelji/ice 

djelatnosti/šefovi službi 

Prema prijedlozima 

zaposlenika 

Obrazac prijedlog s 

opisom potrebne 

opreme /usluga/radova i 
okvirnom cijenom. 

Obrazac prijedloga je 

sastavni dio ove 

procedure. 

Kolovoz, 

odnosno četiri 

mjeseca prije 

pripreme 

godišnjeg plana 

nabave 

2.  Uključivanje stavki 

iz plana nabave u 

financijski plan 

Voditeljica 
računovodstva 

zadužena za izradu 

plana nabave. 

Financijski plan je 

rezultat rada voditelja 

tima i voditelja odjela 

koji zajedno sa 

ravnateljem donose 

plan rada za sljedeću 

godinu, a financijski 

plan bi trebao biti  

procjena financijskih 

sredstava potrebnih za 

realizaciju plana rada. 

Voditeljica 
računovodstva 
koordinira navedene 

aktivnosti te ukazuje na 

financijska ograničenja. 

Financijski plan Listopad/studeni/ 

prosinac 

3.  Prijedlog za 

pokretanje 

postupka javne 

nabave 

Voditelji/ica djelatnosti. 

Ravnatelj Doma 

zdravlja i voditelji 
preispitujstvarnu 

potrebu za predmetom 

nabave. 

Dopis s prijedlogom Tijekom godine. 

Na početku 

svakog 

tromjesječja. 

4.  Priprema tehničke i 
natječajne 

dokumentacije za 

nabavu 

opreme/usluga/rad 

ova 

U suradnji sa stručnim 

službama Doma 

zdravlja priprema 

dokumentacije za 

nadmetanje. 

U slučaja da nema 

potrebnog znanja za 

priprhnnu tehničke 

Tehnička i natječajna 

dokumentacija 

Nakon odobrenja 

prijedloga za 

pokretanje 

postupka javne 

nabave od 

strane ravnatelja 

Doma zdravlja. 

 



, 

 dokumentacije 
angažirati če se vanjski 
stručnjak. 

  

 Provjera je li 
prijedlog u skladu s 
donesenim planom 
nabave i 
financijskim planom 

Voditeljica 
računovodstva 

Ako DA — odobrenje 

pokretanja postupka 
Ako NE — negativan 
odgovor na prijedlog za 
pokretanje postupka 

2 dana od 
zaprimanja 
prijedloga 

6.  Provjera je li 
tehnička i 
natječajna 
dokumentacija u 
skladu s propisima 
o javnoj nabavi 

Zaposlenik koji ima 
certifikat za obavljanje 
poslova javne nabave 

Ako DA — pokreće se 
postupak javne nabave 
Ako NE — 
dokumentacija se 
doraduje 

Najviše 30 dana 
od zaprimanja 
prijedloga za 
pokretanje 
postupka javne 
nabave 

7.  Pokretanje 
postupka javne 
nabave 

Osoba koju ovlasti 
ravnatelj Doma zdravlja 

Objava natječaja Tijekom godine 

 

Red. 
br. 

AKTIVNOST ODGOVORNOST DOKUMENT ROK 

1 2. 3. 4 5. 

I. STVARANJE OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE 

1.  Prijedlog za 
nabavu opreme 
/usluga/radova. 

Za vrijednost 
opreme 
/usluga/radova do 

20.000,00 

potrebna 1 
ponuda, od 
20.000,00- 
69.999,00 kuna 
potrebno prikupiti 
3 ponude. 

Za vrijednost 
opreme/usluga/ 
od 70.000,00 - 

200.000,00 
kn.odnosno 
500.000,00 kn za 
radove potrebno 
prikupiti 3 ponude, 
poziv da dostavu 
ponuda objaviti na 
web stranici Doma 
zdravlja. 

Voditelj/ice 
djelatnosti/voditelji 
službi po vlastitom 
prijedlogu ili prijedlogu 
zaposlenika 

Narudžbenica, uz 
priloženu ponudu 

Tijekom godine 

2.  Provjera je li 
prijedlog u skladu 
s financijskim 
planom 

Ravnatelj ,Voditeljica 
računovodstva 

Ako DA — odobrenje 
sklapanja 
ugovora/narudžbe 

2 dana od 
zaprimanja 
prijedloga 

3.  Sklapanje 
ugovora/narudžba 

Ravnatelj Doma 
zdravlja odnosno 
osoba koju on ovlasti 

Ugovor/narudžba Ne duže od 30 
dana od dana 
odobrenja od 
strane voditeljice 
računopvodstva 
i ravnatelja. 

 



Članak 3. 

Ova Procedura objavljena je na Web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravija 21.05..2014 
godine i stupila je na snagu danom objave. 

 


