
KLASA: 400-01/15-01/5 

URBROJ: 2113-27-15-1 

Stubičke Toplice, 16.11.2015. 

 

 Na temelju članka 20. stavka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13) i 

članka 29. Statuta Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ 

donosi: 

 

PLAN NABAVE 

roba, radova i usluga za 2016. godinu 

 

Članak 1. 

 U skladu sa Financijskim planom Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2016. godinu (KLASA:400-02/15-

01/3, URBROJ: 2113-27-15-04-1) od 14.09.2015. godine, utvrđuje se Plan nabave roba, radova i usluga u 

2016. godini, a sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka 

javne nabave, podatke o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka, 

planiranom trajanju ugovora te napomeni (ako je potrebna). 

 Za nabavu čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 

200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno manja od 500.000,00 kuna za radove, u Plan nabave roba, 

radova i usluga unose se samo podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave bez 

poreza na dodanu vrijednost. 

 Plan nabave se tijekom proračunske godine može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i 

dopune Plana nabave roba, radova i usluga objavit će se na internetskim stranicama Dječjeg vrtića 

„Zvirek“. 

 

Članak 2. 

 Plan nabave za 2016. godinu, kao i sve izmjene i dopune Plana biti će dostupne na 

internetskim stranicama Dječjeg vrtića „Zvirek“, najmanje do 30. lipnja sljedeće godine, a informacija 

o internetskoj stranici na kojoj su objavljeni biti će dostavljena središnjem tijelu državne uprave 

nadležnom za sustav javne nabave. 

 

Članak 3. 

 Plan nabave za 2016. g. temelji se na potrebama Dječjeg vrtića „Zvirek“, sukladno 

Financijskom planu za 2016.g. 

 

Članak 4. 

 Tijekom 2016. godine provest će se sljedeća nabava roba, radova i usluga: 

 
BR. 

RN. 
PREDMET NABAVE 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST (kn) 

32224 Prehrambeni artikli 120.000,00 

32233 Plin 40.000,00 
 

 

Članak 5. 

Ovaj Plan nabave roba, radova i usluga stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 

1. siječnja 2016. godine i objavit će se na internetskim stranicama Dječjeg vrtića „Zvirek“ (www.dv-

zvirek.hr). 

          

    

 

         Ravnateljica 

         Kristina Ljubić 
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