
 

REPUBLIKA HRVATSKA  

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA HUM NA SUTLI 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA:402-08/12-01/7 
URBROJ:2214/02-03-12-1 
Hum na Sutli,06. travanj 2012. 

 
Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (

sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (
78/11) općinski načelnik Općine Hum na Sutli 

 

 
1. Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza koje su potrebne za redovan rad 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli i Općine Hum na Sutli 
osim ako posebnim propisom ili Statutom
 
2. Potrebu za pokretanje postupka ugovaranja nabave roba i usluga mogu iskazati te predložiti 
općinskom načelniku svi zaposlenici u 
načelnik je odgovorna osoba koja pokreće postupak ugo
 
3. Općinski načelnik je dužan prije pokretanja postupka utvrditi s 
odjela i višim računovodstvenim referentom 
tekuću godinu.  
 
4. Nakon što utvrdi kako je predložena ugovorna obveza u skladu sa važećim financijskim planom, 
općinski načelnik odobrava pokretanje postupka. 
 
5. Općinski načelnik sklapa ugovor odnosno vrši narudžbu. 
 
     
     

ZAGORSKA ŽUPANIJA 

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („NN“ 130/10) i članka 2. Uredbe o 
sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (

općinski načelnik Općine Hum na Sutli donosi  

PROCEDURU STVARANJA 
UGOVORNIH OBVEZA 

 

1. Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza koje su potrebne za redovan rad 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli i Općine Hum na Sutli  (u daljnjem tekstu: 
osim ako posebnim propisom ili Statutom Općine nije određeno drukčije.  

2. Potrebu za pokretanje postupka ugovaranja nabave roba i usluga mogu iskazati te predložiti 
svi zaposlenici u Jedinstvenom upravnom odjelu  pisanim podneskom. 

je odgovorna osoba koja pokreće postupak ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza. 

je dužan prije pokretanja postupka utvrditi s pročelnikom Jedinstvenog upravnog 
išim računovodstvenim referentom je li prijedlog u skladu s važećim financijskim planom za 

4. Nakon što utvrdi kako je predložena ugovorna obveza u skladu sa važećim financijskim planom, 
odobrava pokretanje postupka.  

sklapa ugovor odnosno vrši narudžbu.  

     OPĆINSKI NAČELNIK
     Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj.

130/10) i članka 2. Uredbe o 
sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („NN“  

1. Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza koje su potrebne za redovan rad 
(u daljnjem tekstu: Općina) 

2. Potrebu za pokretanje postupka ugovaranja nabave roba i usluga mogu iskazati te predložiti 
pisanim podneskom. Općinski 

varanja i stvaranja ugovornih obveza.  

pročelnikom Jedinstvenog upravnog 
je li prijedlog u skladu s važećim financijskim planom za 

4. Nakon što utvrdi kako je predložena ugovorna obveza u skladu sa važećim financijskim planom, 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Jutriša, dipl.ing.stroj. 
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