
 

 
  

I. IZMJENA I DOPUNA PROCEDURE 
ZAPRIMANJA RAČUNA, PROVJERE RAČUNA 

I PLAĆANJA PO RAČUNIMA 

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke 

županije 

 
      



Na temelju članka 32. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (KLASA: 003-01/16-01/01, URBROJ: 2137-89-16-01) od 27. 

srpnja 2016., a u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i 

izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine broj broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15), ravnateljica Mirjana Hanžeković, mag. oec. donosi  

I. IZMJENE I DOPUNE PROCEDURE ZAPRIMANJA RAČUNA, PROVJERE RAČUNA I PLAĆANJA PO RAČUNIMA 

I. 

Ovim I. Izmjenama i dopunama Procedure zaprimanja računa, provjere računa i plaćanja po računima mijenja se točka 4. u Tablici aktivnosti na način 

da ona sada glasi: 
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AKTIVNOST 

 
 

NADLEŽNOST 

 
 

DOKUMENT 

 
 

ROK 

4. Plaćanje računa Ovjeren račun  s pripadajućim prilozima kao knjigovodstvena 
isprava evidentira se u računovodstvenim evidencijama 
Zavoda i priprema za plaćanje o roku dospijeća.  
 
Nakon knjiženja računa, voditelj ekonomsko-pravne službe 
ovjerava svojim potpisom račun te potvrđuje ispravnost 
knjiženog računa. 
 
 
Viši računovodstveni referent u suradnji sa voditeljem 
ekonomsko-pravne službe vodi računa o rokovima dospijeća 
računa te sukladno rokovima račune dostavlja ravnatelju/ici 
na potpis za plaćanje. 
Nakon što ravnatelj/ica svojim potpisom ovjeri račun na 
fizičkom računu isti je potrebno pokrenuti putem sustava 
Riznice gdje ravnatelj/ica elektronički potpisuje račune te ih 

Nalog za plaćanje Rok za plaćanje je određen 
danom nastanka dužničko 
vjerovničkog odnosa 



 

II. 

I. Izmjene i dopune Procedure zaprimanja računa, provjere računa i plaćanja po računima stupaju na snagu danom donošenja 

U Koprivnici, 31. siječnja 2019. godine RAVNATELJICA: 
 

KLASA: 401-03/19-01/03 Mirjana Hanžeković, mag. oec. 
URBROJ: 2137-89-19-01  

 

putem Likvidature šalje na ovjeru nadležnom Upravnom 
odjelu za zdravstveno-socijalne djelatnosti. 
Nakon što pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-
socijalne djelatnosti svojim potpisom putem sustava Riznice 
ovjeri račune Zavoda, iste je potrebno ovjeriti od strane 
Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu čime 
završava podmirivanje obveza po računu prema nastanku 
dužničko vjerovničkog odnosa te slijedi daljnje 
knjigovodstveno evidentiranje i pohranjivanje sukladno 
računovodstvenim propisima. 
 


