
Na temelju članka 14., 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu  i  

Računskom polju („Narodne novine“ br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19 i 108/20.) i 

članka 46. Statuta općine Vrpolje „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 

5/13.,14/14., 1/18. i 8/21.) Općinska načelnica dana 17. prosinca 2021. godine donijelo je  

O D L U K U 

o popisu imovine i obveza Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Za  obavljanje popisa dugotrajne imovine, sitnog inventara i opreme, novčanih 

sredstava te obveza i potraživanja Općine Vrpolje osnivam Povjerenstvo za popis imovine i 

obveza u sastavu: 

1. Tomislav Šimundić, za predsjednika 

2. Nada Funarić, član 

3. Katica Funarić, član 

Članak 2. 

 Sa stanjem na dan 31. prosinca 2021.godine popisom se mora obuhvatiti sva imovina i 

obveze koji su u strukturi Računskog plana proračuna obuhvaćeni razredima: 

- 0 Nefinancijska imovina 

- 1 Financijska imovina i  

- 2 Obveze 

Članak 3. 

 Povjerenstvo za popis imovine i obveza Općine Vrpolje dužno je izvršiti popis sa 

stanjem na dan 31. prosinca 2021.godine, a u razdoblju kako slijedi: 

- Od 21. do 31. prosinca 2021.godine obavit će se popis osnovnih sredstava, 

odnosno dugotrajne imovine i sitnog inventara i opreme 

- Dana 31. prosinca 2021.godine obavit će se popis novca na žiro računu i u blagajni 

- Od 11. siječnja do 18. siječnja 2022.godine obavit će se popis obveza i 

potraživanja 

Članak 4. 

 Povjerenstvo za popis imovine i obveza dužno je sastaviti cjeloviti izvještaj o 

izvršenom popisu s popisnim listama i rezultatima popisa s obrazloženjem, mišljenjima i 

prijedlozima u svezi popisnih razlika i prijedlozima za rashod imovine te ga dostaviti 

Općinskoj načelnici Općine Vrpolje na usvajanje najkasnije do 30. siječnja 2022.godine. 

 

 



Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama 

Općine Vrpolje www.vrpolje.hr. 
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Vrpolje, 17. prosinac 2021.g. 
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