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RED. 

BR. 

 

KONTO 

 

VRSTA ROBA,USLUGA I RADOVA 

 

IZVOR SREDSTAVA 

POJEDINAČNA 

PROCJENJENA 

VRIJEDNOST U KN 

DINAMIKA 

NABAVE 

 

NAČIN NABAVE 

1     2                      3             4               5             6              7 

1. 3211 *Sluţbena putovanja 

-Dnevnice 

-Putni troškovi 

-Smještaj i ostalo 

Županijski 

proračun 

 

  **3.860,00 Tijekom godine Izravno ugovaranje 

2. 3212  *Naknada za prijevoz zaposl. 

-Prijevoz zaposlenika na posao 

 

Državni 

proračun 

 **140.000,00 Tijekom godine Izravno ugovaranje 

3. 3213 *Stručno usavrš. zaposlenika 

-Seminari, savjetovanja, simp. 

-Tečajevi i stručni ispiti 

Županijski 

proračun 

 **800,00 Tijekom godine Izravno ugovaranje 

4. 3221 *Uredski mater. i ost. mat.rash. 

-Uredski materijal 

-Literatura (časopisi, glasila,…) 

-Mat. i sred. za čišćenje 

-Sluţbena i rad. odjeća i obuća 

-Materijal za higijenske potrebe  

-Ostali mat. za potrebe red. posl. 

Županijski 

proračun 

 **6.127,00  

 

Tijekom godine 

 

 

Izravno ugovaranje 

5. 3222 *Materijal i sirovine 

-Papir, kreda, spuţve za nastavu 

-Toneri za inf. učionu , za ostale 

  pisače 

-Ostali nastavni materijali 

-Ostali mat. i sirovine 

Županijski 

proračun 

 **1.500,00  

 

Tijekom godine 

 

 

Izravno ugovaranje 

6. 3223 *Energija 

-Električna energija 

-Loţ ulje 

Županijski 

proračun 

 **132.000,00 

 …46.000,00 

…86.000,00 

 

 

Tijekom godine 

 

 

Izravno ugovaranje 



OSNOVNA ŠKOLA ZEMUNIK 

 

PLAN NABAVE-2015. GODINA 

 

 2 

-Gorivo za prijevoz učenika           …0,00 

7. 3224 *Mater. i dijel. za tek. i 

investicijsko odrţavane  

-Za odrţavanje zgrade             

-Za odrţavanje opreme  

-Za odrţavanje transportnih 

sredstava 

   

Županijski 

proračun 

***15.000,00  

 

Tijekom godine 

 

  

 

Izravno ugovaranje 

8. 3225 *Sitan inventar 

-Sitan inventar 

Županijski 

proračun 

  **0,00 Tijekom godine 

 

Izravno ugovaranje 

9. 3231 *Usluge telefona,pošte i prijev. 

-Usluge telefona 

-Poštarina 

-Usluge interneta 

-Ostale usluge za komunikaciju  

  i prijevoz 

Županijski 

proračun 

 **14.800,00  

Tijekom godine 

 

Izravno ugovaranje 

10. 3232 *Usluge tek. i inv. odrţavanja 

-Zgrade 

-Opreme 

-Ostalo 

Županijski 

proračun 

 **15.000,00  

 

Tijekom godine 

 

 

Izravno ugovaranje 

11. 3233 *Usluge promidţbe i 

informiranja 

-RTV pretplata 

-Natječaji i oglasi 

-Ostale usluge promidţbe 

Županijski 

proračun 

  **0,00  

Tijekom godine 

 

Izravno ugovaranje 

12. 3235 Zakupnine i najamnine Županijski 

proračun 

 

**306.000,00 Tijekom godine Postupak provedbe 

zakona o Javnoj 

nabavi iznad 

80.000,00 kuna 

13. 3235 *Ostale zakupnine Državni 

proračun 

 **0,00 Tijekom godine Izravno ugovaranje 
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14. 3234 *Komunalne usluge 

-Opskrba vodom 

-Slivna vodna naknada 

-Iznošenje i odvoz smeća 

-Deratizacija i dezinsekcija 

-Čišćenje dimnjaka 

Županijski 

proračun 

 **21.000,93  

 

Tijekom godine 

Izravno ugovaranje 

 

Izravno ugovaranje 

15. 3236 *Zdravstvene usluge 

-Zdrav. pregledi zaposlenika 

-Ostale zdrav. usluge 

Županijski 

proračun 

 **2.968,00  

Tijekom godine 

 

Izravno ugovaranje 

16. 3237 *Intelektualne usluge 

-Ugovori o djelu 

-Usluge vještačenja 

Županijski 

proračun 

      **0,00 Tijekom godine Izravno ugovaranje 

17. 3238 *Računalne usluge 

-Odrţavanje Drţavne riznice 

-Odrţavanje Ţupan. riznice  

Županijski 

proračun 

 **10.000,00  

Tijekom godine 

 

Izravno ugovaranje 

18. 3239 *Ostale usluge 

-Grafičke i tiskarske usluge 

-Film i izrada fotografija 

-Ostale nespomenute usluge 

Županijski 

proračun 

 **3.400,00  

 

Tijekom godine 

 

 

Izravno ugovaranje 

19. 3291 *Naknade za rad povjerenstava i 

sl. 

-Naknade čl.povjerenstva  

Županijski 

proračun 

   

Tijekom godine 

 

Izravno ugovaranje 

20. 3292 *Premije osiguranja 

-prijevozna sredstva 

-ostale imovine 

-zaposlenih 

-učenika 

Županijski 

proračun 

 **4.132,00  

Tijekom godine 

 

Izravno ugovaranje 

21. 3293 *Reprezentacija 

-Reprezentacija 

Županijski 

proračun 

        **0,00 Tijekom godine Izravno ugovaranje 

22. 3294 *Članarine Županijski  ****800,00 Tijekom godine Izravno ugovaranje 
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-Tuzemne članarine proračun 

23. 3299 Ostali nesp. rash. poslovanja Županijski 

proračun 

 Tijekom godine Izravno ugovaranje 

24. 3431 *Bankarske usluge i usl. plat.  

  prometa 

-Usluge platnog prometa 

Županijski 

proračun 

 **0,00 Tijekom godine Izravno ugovaranje 

25. 3433 *Zatezne kamate 

-Zatezne kamate iz posl. odnosa 

Županijski 

proračun 

 ***0,00 Tijekom godine Izravno ugovaranje 

Aktivnost 030-

01-00-

2203-

01 

Programi u osnovnom školstvu 

-Javne potrebe 

-likovna sekcija, web dizajneri, 

Maslinik, natjecanja učenika 

Županijski 

proračun 

   

1. 3299 *Ostali nespomenuti rashodi Županijski 

proračun 

***32.000,00 Tijekom godine Izravno ugovaranje 

Aktivnost 030-

01-00-

2203-

04 

Podizanje kvalitete i standarda u 

školstvu 

Državni 

proračun, 

Učenici-

ispiti,osiguranja, 

Izleti,ekskurzije 

***51.000,00   

1. 3211 Sluţbena putovanja Turističke 

agencije 

***0,00 Tijekom godine Izravno ugovaranje 

2. 

 

32372 Ugovori o djelu-pomoćnici u  

                  nastavi                                          

Ţupanijski  

proračun 

*0,00             Tijekom godine      Izravno ugovaranje 

3. 

 

32121 Prijevoz-pomoćnici u nastavi          Ţupanijski  

proračun 

*0,00             Tijekom godine      Izravno ugovaranje 

                                                                          

                                     

 

Izradila:                                                                                            Ravnateljica:    Predsjednik Školskog odbora: 

Slavka Ivković                                                               Boţena Ţupan, dipl bibil. i dipl. uč.                     Marijan Pranjić, prof. 


