REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOŠNJACI
Općinski načelnik
KLASA: 011-01/20-01/01
URBROJ: 2212/03-01-20-1
Na temelju članka 47. Statuta Općine Bošnjaci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije, br.6/13 i 1/18), Općinski načelnik Općine Bošnjaci dana 15. travnja 2020. godine donosi
PRAVILNIK
o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora Općine Bošnjaci
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencije ugovora koje je Općina
Bošnjaci zaključila s pravnim i fizičkim osobama u okviru poslova iz svog djelokruga.
Članak 2.
Općina Bošnjaci vodi evidenciju ugovora iz članka 1. ovog Pravilnika u evidenciji ugovora
Općine Bošnjaci ( u nastavku teksta: evidencija ugovora) u Obrascu 1 (excel tablica) koji čini sastavni
dio ovog Pravilnika.
Evidencija ugovora vodi se za razdoblje jedne kalendarske godine, u elektroničkom obliku u
Jedinstvenom upravnom odjelu ( u nastavku teksta JUO).
Evidenciju ugovora vodi službenik raspoređen na radno mjesto samostalni upravni referent.
Članak 3.
Evidencija ugovora sadržava slijedeće podatke:
1. redni broj ugovora
2. vrsta ugovora
3. iznos bez PDV-a
4. iznos sa PDV-om
5. razdoblje na koje je sklopljen
6. subjekt s kojim je sklopljen
7. datum izvršenja
8. plaćanje iz fin.plana (Da/Ne)
9. drugi izvor financiranja (Da/Ne)
10. rok čuvanja
Podaci iz ugovora unose se u evidenciju ugovora na slijedeći način:
1. Jedinstveni upravni odjel će ugovor proslijediti nadležnom službeniku u roku od tri dana, a
nadležni službenik će ugovor evidentirati u evidenciji ugovora istog dana kada je ugovor zaprimljen.
2. Kada pravna ili fizička osoba neposredno ili putem pošte dostavi Jedinstvenom upravnom
odjelu ugovor, JUO će proslijediti ugovor nadležnom službeniku sukladno Uredbi o uredskom
poslovanju, a nadležni službenik će ugovor evidentirati u evidenciji ugovora istog dana kada je ugovor
zaprimljen.
Članak 4.

Evidencija ugovora vodi se:
1. uredno i razumljivo
2. na način koji ne dozvoljava brisanje evidentiranih podataka
3. na način koji omogućava uvid u podatke po kronološkom redu
Članak 5.
Nakon upisa ugovora u evidenciju ugovora za proteklu godinu, vrši se zaključivanje evidencije
ugovora za proteklu godinu.
Članak 6.
Evidencija ugovora sukladno ovom Pravilniku i ugovori na temelju kojih se vrši upis, čuvaju se
sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti arhivskog gradiva.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarskosrijemske županije.
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