
Temeljem članka 4. stavak 5. Odluke o vođenju Kataloga podataka u informacijskom sustavu 
Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 13/04.) i članka 55a. stavak 2. točka 7. Statuta 
Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 
2/06., 5/09. i 16/09.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 14. lipnja 2010. godine 
 
 
 

P R A V I L N I K 
 

o vođenju baze podataka "Financiranje udruga" 
u informacijskom sustavu Osječko-baranjske županije 

 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom uređuje se vođenje baze podataka "Financiranje udruga" u informacijskom 
sustavu Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija). 
 
 

Članak 2. 
 

Baza podataka "Financiranje udruga" obuhvaća podatke o programima udruga sufinanciranih 
sredstvima Županijskog proračuna. 
 

Baza je namijenjena županijskim tijelima za potrebe planiranja i praćenja izvršenja utvrđenih 
obveza te za informiranje javnosti. 
 

Članak 3. 
 

Bazu čine registar podataka te zbirka dokumenata. 
 

Registar sadržava podatke o: 
- nositelju programa (nazivu i adresi nositelja programa), 
- programu (nazivu i sadržaju programa, djelatnosti kojoj program pripada, mjestu i vremenu 

održavanja, financijskoj vrijednosti programa), 
- postupku odobravanja (datumu primitka zahtjeva, nazivu i datumu donošenja akta o odobrenju 

sredstava), 
- odobrenom iznosu sredstava (visini i namjeni sredstava Županijskog proračuna) i 
- utrošku sredstava (visini utrošenih sredstava, datumu podnošenja izvješća o utrošku). 
 
 Izvor podataka su isprave te izvješća korisnika sredstava. 
 
 

Članak 4. 
 
 Registar podataka vodi se u digitalnom obliku na županijskoj računalnoj mreži, a zbirka 
dokumenta u papirnom obliku. 
 
 Podaci se trajno čuvaju, a baza se mijenja i dopunjava novim podacima prema dinamici njihova 
nastanka. Zbirka dokumenata čuva se sukladno propisima o čuvanju registraturne i arhivske građe. 
 
 Podaci su dostupni bez ograničenja. 
 
 



 

Članak 5. 
 

Bazu podatka vodi upravno tijelo Županije nadležno za javne financije u suradnji s upravnim 
tijelima Županije u dijelu koji se odnosi na područje njihovog djelokruga rada. 
 
 

Članak 6. 
 

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške 
i na ženske osobe. 
 
 

Članak 7. 
 

Računalni program za uspostavljanje i održavanje baze podataka, prema projektnom zadatku 
koji odobri radno tijelo župana nadležno za pitanja informacijskog sustava Županije, izradit će Zavod 
za informatiku Osijek uobičajenom metodologijom. 
 
 

Članak 8. 
 

Baza podataka utvrđena ovim Pravilnikom uspostavit će se najkasnije u roku od 3 mjeseca od 
dana stupanja na snagu Pravilnika. 
 
 

Članak 9. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 023-01/10-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-02-10-2 
 
Osijek, 14. lipnja 2010. 
 
 
 
 Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 
 


