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Križevci, 28.siječanj 2014.g. 
 
 
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11) i članka 50. 
Statuta Dječjeg vrtića Križevci, a u skladu s Financijskim planom za 2014. godinu, 
ravnateljica Dječjeg vrtića Križevci, dana 25. siječnja 2014. godine donosi 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

o utvrđivanju Plana nabave za 2014. godinu  
Dječjeg vrtića Križevci 

 
 

1. Ravnateljica Dječjeg vrtića Križevci utvrđuje Plan nabave za 2014. godinu 
Dječjeg vrtića Križevci iz Priloga 1. 

2. Plan nabave za 2014. godinu Dječjeg vrtića Križevci biti će objavljen na 
internetskoj stranici Dječjeg vrtića Križevci (vrtic.krizevci.hr). 

 
Obrazloženje 
 
Gradsko vijeće Grada Križevaca donijelo je Zaključak o usvajanju Financijskog plana 
za 2014. godinu Dječjeg vrtića Križevci na 6. sjednici, održanoj 23. prosinca 2013. 
godine, koji su objavljeni u Službenom vjesniku Grada Križevaca broj 7 od  
23. prosinca 2013. godine.  
Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13), 
obveza je javnih naručitelja da donesu plan nabave za proračunsku ili poslovnu 
godinu i isti objave na internetskim stranicama ili na drugi način oglašavanja u roku 
od 60 dana od dana donošenja proračuna. Prema navedenoj odredbi plan nabave 
sadrži najmanje slijedeće podatke: predmet nabave, evidencijski broj nabave, 
procijenjena vrijednost nabave ako je poznata, vrstu postupka javne nabave, 
uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B tog 
Zakona, sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak 
postupka, te planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma. 
Plan nabave Dječjeg vrtića Križevci za 2014. godinu temelji se na stvarnim 
potrebama i planiranim sredstvima u Financijskom planu za 2014. godinu i u skladu 
je sa uputama za izradu proračuna Grada Križevaca za 2014. godinu. 
Plan je podložan promjenama ukoliko se pojave nove potrebe ili mogućnosti nabave 
roba, radova i usluga, a sve izmjene i dopune biti će vidljivo označene u odnosu na 
osnovi plan i odmah će biti ažurirane. 
 
 
         Ravnateljica: 
         Mirjana Gregurek 


