
DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN" BUZET

Na temelju članka 73. Statuta Dječjeg vrtića "Grdelin" Buzet, a u svezi s odredbama Zakona o
fiskalnoj odgovornosti (N.N.130/10) i Uredbe o sastavljanju i predaju izjave o fiskalnoj 
odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (N.N. 78/11) ravnateljica Vrtića donosi

PROCEDURU
STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih odnosa, odnosno nabava roba i 
usluga, javna nabava i druge ugovorene obveze koje su potrebne za redoviti rad Vrtića i
obavljanje odgojno - obrazovne djelatnosti u Dječjem vrtiću "Grdelin" Buzet.

I.

STVARANJE OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

AKTIVNOSTI ODGOVORNOST DOKUMENT ROK

1. 1.1. Prijedlog za nabavu:
 - Sredstva za čišćenje i  - Prijedlog daju  - Zahtjevnica  - Tijekom
održavanje spremačice, mjeseca
objekta odgojiteljice
 - Potrošni materijal i ostali radnici
za rad u grupi  vrtića

 - Stručna literatura  - Ravnateljica  - Tijekom
 - Radna obuća i odjeća godine

 - Uredski materijal  - Voditeljica  - Tijekom 
računovodstva mjeseca

1.2. Prijedlog za nabavu:
 - Namirnice  - Kuharice  - Zahtjevnice  - Dnevno

 - Tijedno

1.3. Prijedlog za nabavu:
 - Didaktike i opreme  - Odgojiteljice  - Zahtjevnice  - Prema 

potrebi
1.4. Prijedlog za nabavu:

 - Materijala za  - Ravnateljica  - Zahtjevnica  - Prema
investicijsko održavanje potrebi

1.5. Prijedlog za nabavu:
 - Usluge telefona i pošte  - Voditeljica  - Pisani  - Prema 

Red. 
Broj



računovodstva dokument potrebi

1.6. Prijedlog za nabavu:
 - Intelektualne usluge  - Ravnateljica  - Pisani  - Prema

dokument potrebi
1.7. Prijedlog za nabavu:

 - Računalne usluge  - Voditeljica  - Pisani  - Prema
računovodstva dokument potrebi

1.8. Prijedlog za nabavu:
 - Premije osiguranja  - Ravnateljica  - Tijekom

godine
1.9. Prijedlog za nabavu:

 - Reprezentacija  - Ravnateljica  - Tijekom
godine

1.10. Prijedlog za nabavu:
 - Uređaji,strojevi i  - Ravnateljica  - Tijekom
oprema godine

1.11. Prijedlog za nabavu:
 - Uredska oprema  - Ravnateljica  - Tijekom

godine
2. Provjera je li prijedlog  - Ravnateljica  - Ravnateljica  - 8 dana od

u skladu s financijskim  - Voditeljica odobrava sklapanje zaprimanja
planom računovodstva ugovora ili zahtjeva

narudžbe
3. Pokretanje nabave  - Ugovor -  - 8 dana

 - sklapanje ugovora  - Ravnateljica narudžbenica
 - izdavanje narudžbenice  - Ravnateljica, 

voditeljica knjigovodstva,
glavna kuharica
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DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN" BUZET

II.

STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

AKTIVNOSTI ODGOVORNOST DOKUMENT ROK

1.  - Prijedlog za  - Ravnateljica i radnici  - Prijedlog s opisom  - Tijekom
nabavu opreme nositelji pojedinih potrebne opreme, godine a najkasnije
 - Prijedolg za poslova usluga, radova i mjesec dana
korištenje usluga okvirnom cijenom prije pripreme
 - Prijedlog za godišnjeg plana
obavljanje radova nabave za sljedeću

godinu
2.  - Pripreme  - Ovlašteni predstavnici  - Tehnička i  - Mjesec dana

tehničke i naručitelja-nositelji natječajna prije pokretanja
natječajne pojedinih poslova i dokumentacija postupka javne
dokumentacije aktivnosti u suradnji nabave 
za nabavu opreme, s ravnateljicom uz 
radova i usluga obavezu angažiranja

vanjskog stručnjaka
3.  - Uključivanje  - Voditeljica  - Financijski plan  - Rujan

stavki iz plana računovodstva  - Prosinac
nabave u financijski
plan

4.  - Prijedlog za  - Ovlašteni predstavnici  - Dopis s prijedlogom  - Tijekom
pokretanje postupka naručitelja. te tehničkom i godine
javne nabave  - Ravnateljica preispituje natječajnom

stvarnu potrebu za dokumentacijom
predmetom.

5. Provjera je li prijedlog  - Ravnateljica  - Odobrenje za  - 2 dana
u skladu s donesenim  - Voditeljica pokretanje postupka
planom nabave i računovodstva
financijskim planom

6. Provjera je li tehnička  - Ravnateljica  - Pokreće postupak  - Najviše 30 dana
i natječajna javne nabave od dana zaprimanja
dokumentacija u prijedloga za
skladu s propisima o pokretanje postupka
javnoj nabavi javne nabave

 - Tijekom
godine

7. Pokretanje postupka  - Ravnateljica  - Objava natječaja  - Tijekom
javne nabave godine

KLASA:  601-04 /12-01/ 1
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URBROJ: 2106/ 01-22-01-12-2
Buzet, 12. listopad 2012.

Ravnateljica
Silvana Pavletić



DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN" BUZET

PROCEDURA ZAPRIMANJA I KONTROLE RAČUNA

DIJAGRAM TIJEKA OPIS AKTIVNOSTI ROK
POPRATNI DOKUMENT

Zaprimanje računa Računi se zaprimaju u Voditeljica računovodstva Istog dana
računovodstvu i stavlja se
prijamni štambilj

U računovodstvu Kontrola materijalne Voditeljica računovodstva Istog dana Narudžbenica, ugovor,
ispravnosti računa otpremnica

Obrada Upis u knjigu ulaznih računa, Voditeljica računovodstva Istog dana Knjiga ulaznih računa
dodjela broja

Kontroliranje računa Razvrstavanje računa prema Voditeljica računovodstva Unutar mjesec dana Kontni plan
vrstama usluga na koji se odnosi

Knjiženje računa Upis računa prema dobavljačima Voditeljica računovodstva Unutar mjesec dana
i kontima u računalo na koji se odnosi

Plaćanje računa prema Plaćanje računa uz potpis Voditeljica računovodstva Prema dospijeću Nalozi za plaćanje s
dospijeću ovlaštene osobe i Ravnateljica potpisom ovlaštene

osobe
Odlaganje računa Odlaganje računa prema Voditeljica računovodstva Unutar mjesec dana

redoslijedu u registrator na koji se odnosi
Izvješće o dospjelim, a Izrada izvješće o neplaćenim a Voditeljica računovodstva Na kraju mjeseca za Salda konti dobavljača
neplaćenim obvezama - dospjelim računima račune iz prethodnog
računima mjeseca

KLASA:  601-04 /12-01/2
URBROJ: 2106/ 01-22-01-12-3
Buzet,12. listopad 2012.

IZVRŠENJE 
ODGOVORNOSTI



Ravnateljica
Silvana Pavletić
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