
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KALI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik općinskog vijeća

KLASA:   024-01/22-01/9
URBROJ: 2198-14-01/01-22-02
Kali, dana 05.07.2022.godine 

NADOPUNA DNEVNOG REDA  
ZA 9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

sazvanu za 
7. srpnja 2022. godine (Četvrtak) s početkom u 18:30 sati,

u Općinskom domu, Trg Marnjive 23, Kali (vijećnica II. KAT), sa
slijedećim prijedlogom nadopune dnevnog reda:

 Točka 4.1.   Prijedlog odluke o  otpisu potraživanja  i obveza Općine Kali  na dan      
                31.12.2021.g.

Predlagatelj, Općinski načelnik predložio je nadopunu Dnevnog reda.

Predsjednik općinskog vijeća složio se  s  predloženom nadopunom dnevnog reda.

Predlaže se  rasprava i donošenje Odluke  pod  4.1. točkom  Dnevnog reda nakon točke 4. 
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021.g.:

 “Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja i obveza“

Sve ostale predložene točke ostaju iste.  

Prilog: 
1. Izvještaj o izvršenom popisu imovine i obveze Općine Kali na dan 31. 12.2021. godine 
2. Prijedlog Odluke  o otpisu potraživanja i obveza 
 

Predsjednik općinskog vijeća: 
Marin Kolega



Obrazloženje:

Pravni temelj za donošenje ove Odluke o otpisu su Opći porezni zakon za potraživanja s 
osnova javnih davanja za subjekte koji su brisani iz registra Udruga i Sudskog registra i 
Uredba o kriterijima, mjerilima ima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te 
prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja za potraživanja s osnova nejavnih davanja koja
su u zastari, članak 233. Zakon o obveznim odnosno za otpis utuženih potraživanja za koja je 
istekom roka od 10 godina nastupila zastara, te članak 228. Zakona o obveznim odnos ima za 
otpis obveza koje su u zastari.

Sukladno članku 148. OPZ potrebno je provesti godišnji sistemski otpis duga za koji je s 
1.sijećnja tekuće godine nastupila zastara prava na naplatu. Člankom 109. OPZ propisano je 
da je rješenje utvrđivanju ili naplati porezne obveze, kamata i troškova ovrha doneseno nakon 
nastupa zastare nezakonito.

Za donošenje Odluke o otpisu sukladno članku 16. Pravilnika o računovodstvu i računskom 
planu nadležan je Načelnik.

Izvješćem (elaboratom) o izvršenom popisu imovine i obveza Općine Kali sa stanjem na dan 
31.12.2021. g. izvršen je popis nefinancijske i financijske imovine, popis potraživanja i 
obveza po dospjelosti.

Izvješćem (elaboratom) se predlaže otpis dospjelih potraživanja u ukupnom iznosu od 
1548.585,28 kn. 

Izvješćem (elaboratom) se predlaže otpis dospjelih obveza: u iznosu od 14.596,00 kn. 
Općinski načelnik, Općine Kali usvojio je Zaključkom KLASA: 400-01/22-01/03, URBROJ: 
2198-14-02-22-9, od 15.02.2022. g. Izvješće (elaborat) Sredîšnjeg povjerenstva o izvršenom 
popisu imovine nalazi se u ovom prilogu.

Sukladno svemu naprijed navedenome, prijedlog Odluke o otpisu potraživanja i obveza 
Općine Kali za 2021.g.dostavlja se Općinskom vijeću na odlučivanje. 

Pročelnica JUO Općine Kali
Nives Perin



PRIJEDLOG ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI
 NAČELNIK

KLASA:  400-01/22-01/0
URBROJ: 2198-14-2-22-
Kali, dana  ………………….godine

Na temelju članka   16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 
( Narodne Novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) ,  Općinsko vijeće Općine 
Kali  je na svojoj ….sjednici   dana ……………..godine donio  je: 

O D L U K U
 o otpisu potraživanja i obveza

Članak 1.

Ovom Odlukom  sukladno zakonskim propisima i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i
računskom planu  i prijedloga Povjerenstva za popis imovine , potraživanja i obveza  utvrđuje
se otpis dospjelih potraživanja općine  Kali koja se nisu naplatila do 31. prosinca 2021. 
godine.
Ovom Odlukom se utvrđuje otpis dospjelih obveza prema dobavljačima zbog zastare odnosno
prema onima koji su ugasili poslovne račune i prestali sa obavljanjem djelatnosti.

Članak 2.

 Odobrava se otpis potraživanja Općine Kali  u ukupnom iznosu od 548.585,28  kuna, koja se 
odnose  do 31. prosinca 2021. godine, i to s osnove:

1. Naknada za uređenje voda                                                                   165.033,65 kn
2. Porez na tvrtku                                                                                       16.200,00 kn
3. Komunalni doprinos                                                                               34.408,40 kn      
4. Komunalna naknada pravne osobe                                                           2.031,84 kn
5. Porez kuće za odmor                                                                              64.689,70 kn
6. Komunalna naknada domaćinstva                                                        187.776,34 kn
7. Naknada za zadržavanje zgrada u prostoru                                            12.410,00 kn
8. Studenski krediti                                                                                     65.400,00 kn
 9. Javne površine                                                                                            635,35 kn
__________________________________________________________________
UKUPNO:                                                                                                548.585,28 kn  

Članak 3.



Odobrava se otpis obveza Općine Kali u ukupnom iznosu od 14.536,00  kuna, prema
dobavljačima zbog zastare i nemogućnosti uplate uslijed prestanka obavljanja djelatnosti istih.

Članak 4.

Popis potraživanja i obveza koji se otpisuju sastavni je dio ove Odluke i neće se javno
objaviti.

Članak 5.

 Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od dana  objave u „Službenom Glasniku Općine 
Kali.“ 

: 
Predsjednik Općinskog vijeća:

                            Marin Kolega


