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KLASA: 406-08/19-01/02 

URBROJ: 2137-33-01-19-1 

Sokolovac, 02.12.2019. 

 

Temeljem članka 14., 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 

(“Narodne novine” broj 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.) ravnatelj Osnovne škole Sokolovac  

donosi 

O D L U K U 

o godišnjem  popisu  imovine i obveza 

 

I. 

Sa stanjem na dan 31.12.2019. godine  treba obaviti sveobuhvatni popis imovine i obveza 

Osnovne škole Sokolovac  i to: 

- nematerijalne imovine;  

- materijala i sitnog inventara; 

- uredskog inventara i opreme; 

- dugoročnih financijskih ulaganja; 

- potraživanja i obveza; 

- novca u blagajni i žiro računu. 

II. 

Za obavljanje popisa  imovine i obaveza osnivam Povjerenstvo za popis imovine i obveza u 

sastavu: 

 1. Marijana Razman, predsjednica 

2. Draženka Kolarić, članica 

 3. Zlatko Knapić, član 

            4. Ljiljana Radmilović, članica 

            5. Dragica Andrašić, članica 

            6. Snježana Hanžeković, članica 

III. 

Popis imovine i obaveza će se obavljati u razdoblju od 16.12.2019. do 31.12.2019. godine. 

Popisom će se obuhvatiti imovina i obveze u matičnoj školi u Sokolovcu te u PŠ Veliki 

Botinovac, PŠ Velika Mučna, PŠ Mala Mučna i  PŠ Srijem.  

Izvještaj o popisu i rezultatima popisa s obrazloženjima,  mišljenjima i prijedlozima u svezi 

inventurnih razlika mora biti izrađen i dostavljen najkasnije do 10.01.2020.god. ravnatelju 

škole. 

O b r a z l o ž e n j e 

Dana 02.12.2019. godine ravnatelj je donio Odluku o provođenju popisa i osnivanju 

Povjerenstva za popis imovine i obveza.  

Povjerenstvo će, uz prethodnu uputu predsjednice povjerenstva, utvrditi stvarno stanje 

imovine, upisati promjene u količinama nastalih od dana posljednjeg popisa do dana kojeg se 

obavlja  popis za 2019. godinu, utvrditi popisne razlike u količini i vrijednosno, sastaviti 

izvješće o obavljenom popisu i potpisati potpisne liste. 

Izvješće će se, zajedno s popisnim listama, predati ravnatelju na pregled i ovjeru. 

 

 

RAVNATELJ: 

         Saša Korkut, prof. 
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DOSTAVITI: 

1.  Članovima povjerenstva, ovdje 

2.  Oglasna ploča škole 

3.  Računovodstvo, ovdje 

4.   Arhiva, ovdje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


