Na temelju članka 57. Statuta Općine Funtana (''Službeni glasnik Općine Funtana'', br.
2/13), Općinski načelnik Općine Funtana donosi

ODLUKU
o ustroju i vođenju Registra sklopljenih ugovora

I
Ovom se Odlukom uređuje način, postupak, obvezni podaci, rokovi te odgovorna
osoba za vođenje registra svih sklopljenih ugovora u Općini Funtana.
II
Registar ugovora razdvaja se za svaku vrstu ugovora posebno i vodi po godinama.
III
Pod vrstom Ugovora smatraju se:
a) ugovori o javnoj nabavi,
b) ugovori o nabavi roba, radova i usluga do 70.000,00 kuna,
c) ugovori iz djelokruga komunalnog gospodarstva,
d) ugovori o intelektualnim uslugama,
e) ugovori o stipendijama,
f) ugovori o sufinanciranju te
g) svi ostali ugovori koji nisu zasebno navedeni.
IV
U Registar se upisuju osnovni podaci iz Ugovora:
1. redni broj ugovora,
2. klasa i urudžbeni broj,
3. datum sklapanja ugovora,
4. ugovorna strana,
5. predmet ugovora,
6. iznos ugovora, pdv, ukupan iznos,
7. trajanje ugovora i
8. rok čuvanja ugovora.
V
Na temelju članka 13. Pravilnika o stvaranju i praćenju ugovornih obveza Općine
Funtana, KLASA: 023-01/13-01/15, URBROJ: 2167/07-03-13-1 od 02. rujna 2013. godine
kao odgovorna osoba za provedbu ove Odluke određuje se Savjetnik za pravne poslove.
VI
Službena osoba Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana, u čijoj je nadležnosti
ugovorna stavka, dužna je odmah po primitku ovjerenog Ugovora isti dostaviti Savjetniku za
pravne poslove, koji krajem svakog mjeseca ažurira Registar unošenjem novosklopljenih
ugovora.
VII
čini
propisani
Obrazac Registra.
Sastavni dio ove Odluke

VIII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014.
godine. Bit će dostupna svim službenicima Jedinstvenog upravnog odjela dostavom putem
elektroničke pošte i objavom na web stranici Općine Funtana, www.funtana.hr.

KLASA: 023-01/13-01/20
URBROJ: 2167/07-03-13-1
Funtana, 12. studenoga 2013.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE FUNTANA
Mladen Grgeta, v.r.

OBRAZAC REGISTRA UGOVORA
a. Ugovori o javnoj nabavi
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