
OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA 

Nova cesta 92,Zagreb 

Klasa: 400-02/15-01/02 

Urbroj: 251-189-15-01 

Zagreb, 10.12.2015. 

 

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti i (NN 139/10) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i 

predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11) ravnateljica Osnovne škole kralja Tomislava  

donosi: 

 

PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA 

KADA NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE 

 

Članak 1. 

 

Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza, odnosno nabava roba i usluga i sve 

druge ugovorne obveze koje su potrebne za redovan rad škole i obavljanje odgojno obrazovne 

djelatnosti u Osnovnoj školi kralja Tomislava (u daljnjem tekstu Škola), osim ako posebnim propisom 

ili Statutom škole nije uređeno drugačije. 

Članak 2. 

 

Ravnateljica škole pokreće postupak ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza koje obvezuju školu. 

Iskazivanje potrebe za pokretanje postupka ugovaranja nabave roba i usluga mogu predložiti svi 

zaposlenici u školskoj ustanovi, stručna tijela u školi i Školski odbor, osim ako posebnim propisom ili 

Statutom škole nije uređeno drugačije. 

Članak 3. 

 

Ravnateljica ili osoba koju ovlasti ravnateljica dužna je prije pokretanja postupka ugovaranja i 

stvaranja ugovornih obveza obaviti kontrolu i izvijestiti ravnateljicu je li pribavljanje predložene 

ugovorne obveze u skladu s važećim financijskim planom škole za tekuću godinu. 



Ukoliko ravnateljica ili osoba koju je ovlastila ravnateljica ustanovi kako predložena ugovorna obveza 

nije u skladu s važećim financijskim planom za tekuću godinu, istu predloženu obvezu ravnateljica 

škole dužna je odbaciti ili predložiti Školskom odboru promjenu financijskog plana. 

Članak 4. 

 

Nakon što ravnateljica ili osoba koju je ravnateljica ovlastila utvrdi kako je predložena ugovorna 

obveza u skladu sa važećim financijskim planom, ravnateljica donosi odluku o pokretanju nabave 

odnosno ugovaranju ugovorne obveze. 

 

Nakon provedbe nabave ili ugovaranja drugih obveza koje obvezuju školsku ustanovu, ravnateljica 

škole dužna je izvijestiti Školski odbor o rezultatima koji su postignuti nabavom, odnosno ugovornim 

obvezama.  

Članak 5. 

 

Narudžbenice ne trebaju biti isključivo pisane na obrascima iz bloka narudžbenice. 
Mogu biti kreirane u sustavu škole, poslane elektronski ili popunjene prema predlošku dobavljača 
(često kod naručivanja knjiga), važno je da imaju sve tražene elemente. 
U posebnim situacijama škola može obaviti nabavu direktno kupnjom u trgovini bez prethodno 
potpisanog ugovora, izdane narudžbenice, ili prihvaćene ponude u iznosu do 500,00 kn bez PDV-a. 
 
U skladu s Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11), ravnateljica 

potpisuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti na temelju sastavljenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, a 

sve u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 130/10). 

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U OSNOVNOJ ŠKOLI  KRALJA TOMISLAVA, 

– kada nije potrebna procedura javne nabave 

Red. 
broj 

AKTIVNOST ODGOVORNOST DOKUMENT ROK 

1. 2. 3. 4. 5. 

STVARANJE OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE 

1. Prijedlog za nabavu  
robe/opreme i 
potrebe korištenja 
usluge 
- inicira nabavu 

Namirnice za školsku 
kuhinju- kuharica 
Uredski materijal- po 
potrebi tajnik, 
stručna služba, 
ravnatelj, 
računovođa 
Sredstva i materijal u 
nastavi-učitelji 
Materijal i sredstva 
za čišćenje i 
higijenske potrebe-

- zahtjev za nabavu 
- narudžbenica  
-      nacrt ugovora 

Tijekom godine 



spremačice 
Materijal za 
popravke i 
održavanje-domar  
Knjige i stručna 
literatura-knjižničar 
Ostalo-svi zaposleni 
po potrebi 
 

2. Provjera da li je 
prijedlog u skladu s 
financijskim 
planom/proračunom 

Voditeljica 
računovodstva 

Ako DA-odobrenje 
Ako NE-negativan odgovor 
na zahtjev za nabavu ili na 
prijedlog za sklapanje 
ugovora/narudžbe 

3 dana od 
zaprimanja 
prijedloga 

3.  Sklapanje 
ugovora/narudžbe 

Ravnateljica škole ili 
osoba po ovlaštenju 
ravnateljice škole  
  

Ugovor/narudžba Ne duže od 30 
dana od dana 
odobrenja koje 
je dao voditelj 
računovodstva 

 

Ova procedura obavljena je na oglasnoj ploči i web stranicama škole i stupila je na snagu danom 

objave. 

 

 

Ravnateljica: 

Tanja Baranić 


