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Prijedlog
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik
Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) i članka 15. Pravilnika o proračunskom računovodstvu
i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15 i 87/16) Gradsko vijeće Grada Mursko
Središće na 4. sjednici održanoj dana 28.11.2017. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o popisu i osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza
Članak 1.
Sa stanjem na dan 31.12.2017. godine obaviti će se sveobuhvatni popis imovine, obveza i
organizacije Grada Mursko Središće, i to:
a) Nefinancijska imovine
- Neproizvedena dugotrajna imovina
- Proizvedena dugotrajna imovina
- Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
- Sitni inventar
- Nefinancijska imovina u pripremi
- Proizvedena kratkotrajna imovina
b) Financijska imovina
- Novac
- Depoziti
- Dionice i udjeli u glavnici
- Potraživanja
c) Obveze
- Obveze za rashode poslovanja
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine
- Obveze za zajmove
Članak 2.
Za obavljanje popisa iz članka 1. ove Odluke osniva se Povjerenstvo u sastavu:
predsjednik Povjerenstva - mr.sci. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet., zamjenik gradonačelnika,
članovi Povjerenstva – predsjednici vijeća mjesnih odbora oformljenih na području Grada
Mursko Središće: VMO Mursko Središće, VMO Peklenica, VMO Križovec, VMO Štrukovec,
VMO Hlapičina i VMO Sitnice.
Članak 3.
Popis će se obavljati u razdoblju od 18. prosinca 2017. godine do 19. siječnja 2018.
godine.
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Članak 4.
Povjerenstvo je obvezno na temelju popisnih lista i svojih zapažanja sastaviti Izvještaj o
obavljenom popisu i rezultatu popisa s obrazloženjima, mišljenjima i prijedlozima u vezi s
popisnim razlikama (naturalno i vrijednosno po knjigovodstveno točnoj vrijednosti) te Izvještaj
dostaviti Gradskom vijeću Grada Mursko Središće.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Grada
Mursko Središće.
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