
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NETRETIĆ 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 400-01/12-01/01 
URBROJ: 2133/11-01-12-4 
U Netretiću, 01. lipnja 2012. 
 
 
 

Na temelju članka 40. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
08/09) a sukladno članku 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 139/10) i 
članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni 
fiskalnih pravila ("Narodne novine" broj 78/11), općinski načelnik Općine Netretić donosi 

 
 

PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA 
ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE 

 
 
 

a) Nabava do 20.000,00 kuna 
 
 

DIJAGRAM 
TIJEKA 

OPIS 
AKTIVNOSTI 

IZVRŠENJE POPRATNI 
DOKUMENTI ODGOVORNOST ROK 

ISKAZIVANJE 
POTREBA 

iskazivanje 
potrebe za 

nabavom roba, 
radova i usluga 

tražitelj predmeta 
nabave/načelnik 
općine, referent 

za proračun i 
financije 

prije donošenja 
plana 

proračuna 

prijedlozi i 
ostvarenje u 
prethodnoj 

godini 

PROVJERA 

provjera je li 
nabava 

planirana i 
uključena u plan 

nabave 

referent za 
proračun i 

financije, načelnik 
općine 

prije početka 
nabave plan nabave 

provjera jesu li 
osigurana 
financijska 
sredstva 

referent za 
proračun i 

financije, načelnik 
općine 

prije početka 
nabave financijski plan 

PRIPREMA/ 
ODABIR 

odobrenje 
pokretanja 
postupka 

nabave/odabir 

načelnik općine u tijeku godine 

odluka 
načelnika o 

nabavi/ 
narudžbenica 
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b) nabava preko 20.000,00 kuna 
 
DIJAGRAM TIJEKA OPIS 

AKTIVNOSTI 
IZVRŠENJE POPRATNI 

DOKUMENTI ODGOVORNOST ROK 

ISKAZIVANJE 
POTREBA 

iskazivanje 
potrebe za 

nabavom roba, 
radova i usluga 

tražitelj predmeta 
nabave/načelnik 
općine, referent 

za proračun i 
financije 

prije 
donošenja 

plana 
proračuna 

prijedlozi i 
ostvarenje u 
prethodnoj 

godini 

PROVJERA 

provjera je li 
nabava 

planirana i 
uključena u plan 

nabave 

referent za 
proračun i 

financije, načelnik 
općine 

prije početka plan nabave 

provjera jesu li 
osigurana 
financijska 
sredstva 

referent za 
proračun i 

financije, načelnik 
općine 

prije početka financijski plan 

PRIPREMA 
DOKUMENTACIJE/ 
POZIV ZA PONUDU 

odobrenje 
pokretanja 
postupka 
nabave 

načelnik općine u tijeku 
godine 

odluka 
načelnika o 

nabavi 

priprema 
dokumentacije 
za nadmetanje 

načelnik općine prije postupka natječajna 
dokumentacija 

upućivanje 
poziva za 

dostavu ponude 
načelnik općine u toku 

postupka 
poziv za 

dostavu ponuda 

ODABIR 

odabir 
najpovoljnije 

ponude 
općinsko vijeće po prijedlogu 

načelnika odluka o izboru 

zaključenje 
ugovora sa 
odabranim 

ponuditeljem 

načelnik općine 
po konačnosti 

odluke o 
izboru 

ugovor 

 
 
 Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku Općine 
Netretić", na Oglasnoj ploči Općine Netretić te službenoj web stranici Općine Netretić. 

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Gračan 


