REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUMROVEC
Općinsko vijeće
Na temelju članka 17. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
(„NN“br.124/14. i 115/15.), članka 32. Statuta Općine Kumrovec („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ br. 12/18.) Općinsko vijeće Općine Kumrovec na 12.radnoj
sjednici održanoj 14.prosinca 2018. godine donijelo je
ODLUKU
o otpisu potraživanja
Članak 1.
Ovom Odlukom se sukladno zakonskim propisima uređuje otpis zastarjelih
neosnovanih potraživanja koja se nisu naplatila do 31.12.2016. godine.
Članak 2.
Na temelju Izvještaja Povjerenstva o izvršenom popisu potraživanja Općinski načelnik
utvrđuje popis neosnovanih i zastarjelih potraživanja za otpis na dan 14.12.2018.godine i
predlaže da se isti otpišu.
Članak 3.
Odobrava se otpis zastarjelih i neosnovanih potraživanja Općine Kumrovec u
ukupnom iznosu od 286.378,50 kuna i to s osnove:
1. Potraživanje od Ministarstva državne imovine odnosno prethodnika DUUD-ia za
održavanje javnih površina – parkova na području Općine Kumrovec s dospijećem
31.12.2015. u iznosu od 186.572,60 kuna;
2. Potraživanje od Ministarstva državne imovine za uplaćenu zajedničku pričuvu za
stanove koji su bili u posjedu Općine Kumrovec do 30.05.2016. godine u iznosu
od 42.276,20 kuna;
3. Potraživanje od poreza na tvrtku u iznosu od 57.529,70 kuna.
Otpis se vrši na temelju analize prikupljenih dokumenata iz kojih je vidljivo da su
potraživanja neosnovana.
Otpisana potraživanja od Ministarstva državne imovine kao neosnovana brišu se iz
knjigovodstvene evidencije, a potraživanje od poreza na tvrtku kao zastarjelo potraživanje
knjiži se u poslovnim knjigama Općine Kumrovec vanbilančno i u slučaju naknadne naplate
istih Općina Kumrovec ostvariti će izvanredni prihod.
Članak 4.
Ova Odluka o otpisu potraživanja stupa na snagu dan nakon donošenja, a objaviti će
se na službenoj web stranici Općine Kumrovec.
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Predsjednik općinskog vijeća:
Tomica Broz

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O OTPISU POTRAŽIVANJA:
1. Potraživanje od Ministarstva državne imovine i prethodnika Državnog ureda za
upravljanje državnom imovinom za održavanje javnih površina – parkova u vlasništvu
Republike Hrvatske, a u posjedu Općine Kumrovec u iznosu od 186.572,60 kuna
knjiženo je u poslovnim knjigama na temelju ispostavljenih računa za održavanje
parkova i sportskih terena od 01.01.2014. do 31.12.2015. godine.
Potraživanje nismo uspjeli naplatiti ni redovnim ni ovršnim putem, uz obrazloženje da
nismo dužni uređivati tuđe površine osim ako nam to nije interes, a što nama svakako
je, jer si kao turističko područje ne možemo dozvoliti neuređenost i zapuštenost
mjesta.
2. Potraživanje od istog Ministarstva za plaćenu zajedničku pričuvu također je
nenaplativo iz razloga jer smo za vrijeme posjeda stanova naplaćivali najam, pa je to
bio razlog da uplaćujemo pričuvu.
3. Potraživanje od poreza na tvrtku knjiženo je u poslovnim knjigama na temelju razreza
i zaduženja koje za Općinu obavlja Porezna uprava. Na temelju njihovog izvješća
provedene su sve potrebne radnje za naplatu istih, no očigledno je da su tvrtke koje se
vode kao dužnici likvidirane ili u stečaju. Temeljem Zakona o općem upravnom
postupku nakon isteka od pet godina od dana kada je rješenje postalo izvršno ne može
se tražiti njegovo izvršenje – pojednostavljeno potraživanje od poreza na tvrtku je
zastarjelo, pa predlažem otpis istog.
Slijedom navedenog predlažem donošenje predmetne Odluke.
Općinski načelnik;
Robert Šplajt

