
Temeljem članka 39. Statuta Kazališta lutaka Zadar, a u svezi s Zakonom o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 139/10, 19/14) 
Kazališno vijeće Kazališta lutaka Zadar, na prijedlog ravnateljice Iris Pavić-Tumpa, donosi 

PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA  KAZALIŠTA LUTAKA ZADAR 
 
 

R.br. AKTIVNOST NADLEŽNOST DOKUMENT ROK 
1. 2. 3. 4. 5. 

I. STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE 
1.  Prijedlog za nabavu robe, radova usluga Sve ustrojstvene jedinice Usmenim putem Tijekom godine 
2.  Priprema tehničke i natječajne dokumentacije 

za nabavu 
Ako proces nije centraliziran na razini 
osnivača nositelji pojedinih poslova i 
aktivnosti u suradnji sa stručnjakom za 
navedena pitanja. Moguće je angažirati 
i vanjskog stručnjaka po potrebi 

Tehnička i natječajna 
dokumentacija 

7 dana prije pokretanja 
postupka javne nabave 

3.  Uključivanje stavki iz plana nabave u 
financijski plan 

Zaposlenik na poslovima za financije Financijski plan Do 31. prosinca 

4.  Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave Sve ustrojstvene jedinice. Potrebna 
stvarna provjera za predmetnom 
nabave, osobito ako je prošlo šesti i 
više mjeseci od pokretanja prijedloga 
za nabavu. 

Dopis s prijedlogom te 
tehničkom i natječajnom 
dokumentacijom. 

Tijekom godine 

5.  
 

Provjera je li prijedlog u skladu s donesenim 
planom nabave i financijskom planu 

Zaposlenik na poslovima za financije Ako DA – odobrenje 
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 

Pravnik-tajnik Ako DA – pokreće se 
postupak javne nabave 
Ako NE – vreća se 
dokumentacija s 
komentarima na doradu 

Najviše 30 dana od 
zaprimanja prijedloga za 
pokretanje postupka 
javne nabave 

7.  Pokretanje postupka javne nabave Ravnatelj ili osoba koju on ovlasti, po 
prethodnoj odluci Kazališnog vijeća, 
odnosno osnivača (sukladno Statutu) 

Objava natječaja Tijekom godine 

 



 
 
 

R.br. AKTIVNOST NADLEŽNOST DOKUMENT ROK 
II. STVARANJE OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE, VRIJEDNOSTI VEĆE OD 20.000,00 KN 
DO 199.999,99 KUNA BEZ PDV-a ZA NABAVU ROBE I USLUGA, TE NABAVU DO 499.999,99 KUNA BEZ PDV-a ZA NABAVU 

RADOVA 
1.  Prijedlog za nabavu robe, radova Zaposlenici – nositelji pojedinih 

poslova i aktivnosti 
Narudžbenica, nacrt 
ugovora 

Tijekom godine 

2.  Provjera je li prijedlog u skladu s 
financijskim planom i planom nabave 

Zaposlenik na poslovima za 
financije 

Ako DA – ravnatelj 
odobrava provedbu 
postupka jednostavne 
nabave sukladno 
Pravilniku o provedbi 
postupaka jednostavne 
nabave robe, radova i 
usluga  
Ako NE – negativan 
odgovor na prijedlog / 
nema pokretanja 
postupka jednostavne 
nabave 

5 dana od zaprimanja 
prijedloga 

3.  Sklapanje ugovora / narudžbenica   Ravnatelj sukladno Statutu  Ugovor / narudžbenica Ne duže od 30 dana od 
dana odobrenja 
ravnatelja za sklapanje 
ugovora / narudžbenice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

R.br. AKTIVNOST NADLEŽNOST DOKUMENT ROK 
III. STVARANJE OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNA NABAVE,  

VRIJEDNOSTI MANJE OD 20.000,00 KN 
1.  Prijedlog za nabavu robe, radova, usluge  Zaposlenici – nositelji pojedinih 

poslova i aktivnosti 
Usmeno odobrenje 
ravnatelja nakon 
provjere je li prijedlog 
u skladu s financijskim 
planom 

Tijekom godine 

2.  Nabava opreme / usluge / radova Zaposlenik kojeg ovlasti ravnatelj Narudžbenica / Račun 
R1 

5 dana od usmenog 
odobrenja ravnatelja 

3.  Dostava računa Zaposlenik kojeg ovlasti ravnatelj Dostava računa u 
tajništvo, potpis 
ravnatelja o odobrenju, 
plaćanja,  isplata iz 
blagajne 

5 dana od nabave robe 
/ izvršenja usluge / 
radova 

 
 
 

Klasa: 612-01/01-01/01 
 
Ur.broj: 2198-64-17-235 
U Zadru, 29. prosinca 2017. godine 
 
          Iris Pavić-Tumpa, ravnateljica 


