
   

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GUNDINCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 406-01/13-01/
Ur. broj: 2178/05-02/13-1

Gundinci, 20. prosinca 2013. godine

Temeljem članaka 15., 16 i 17. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom
planu (Narodne novine broj 114/10) i članka 30. Statuta Općine Gundinci  (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 09/13.), Općinsko vijeće  Općine Gundinci na
svojoj 05. sjednici održanoj  dana 20. prosinca 2013. godine donosi

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju povjerenstva

za popis imovine i obveza
Općine Gundinci za 2013. godinu

Članak 1.
Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  obveza  usklađenja  stanja  sredstava  i  njihovih  izvora
iskazanih u knjigovodstvu  sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom) na
kraju 2013. godine u Općini Gundinci.

Članak 2.
Popisom iz članka 1. ove Odluke obavlja se sveobuhvatan popis imovine, obveza i
potraživanja na dan 31.12.2013. godine, i to:

 Dugotrajna materijalne i nematerijalne imovina,
 Kratkotrajne imovine (sitni inventar),
 Potraživanja i
 Obveza.

Članak 3.
Za obavljanje popisa osniva se slijedeće povjerenstvo:

 Ivan Kokanović – predsjednik povjerenstva
 Stjepan Užarević – član povjerenstva
 Ružica Kriko – član povjerenstva

Članak 4.
Organizacijom  popisa  dugotrajne  materijalne  i  nematerijalne  imovina  imovine,
kratkotrajne  imovine,  potraživanja  i  obveza  upravlja  Ivan  Kokanović,  predsjednik
Općinskog vijeća Općine Gundinci.
Popis  će  se  obaviti  u  svim  prostorijama  općinske  uprave  (uredskim  i  pomoćnim
prostorima, blagajni).



Povjerenstvo će podatke o popisu upisivati u posebnom obrascu.
Vjerodostojnost popisnih lista potvrđuju članovi povjerenstva svojim potpisima.
Za imovinu koja je neupotrebljiva, odnosno koju se želi predložiti  za rashodovanje,
sastavljaju se posebne popisne liste.

Članak 5.
Popisom će se započeti 24. prosinca 2013. godine. 
Izvještaj o rezultatu obavljenog popisa, s obrazloženjima, mišljenjima i prijedlozima u
svezi  s  inventurnim  razlikama  (naturalno  i  vrijednosno  po  knjigovodstvenoj  točnoj
vrijednosti),  povjerenstva  su  obvezna sastaviti  i  dostaviti  čelniku  proračuna do 20.
siječnja 2014. godine.

Članak 6.
U svom izvještaju povjerenstvo je dužno dati slijedeće prijedloge o:

 načinu likvidacije utvrđenih manjkova,
 načinu knjiženja utvrđenih viškova,
 otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza,
 rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara,
 mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, oštećenja, neusklađenost

knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastaru i nenaplativost potraživanja i slično.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije. 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kokanović


