REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 350-01/19-01/03
URBROJ: 2140/01-02-19-3
Krapina, 4. ožujka 2019.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije
- Izvješće o financijskom poslovanju za 2018. godinu
Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i
13/18), župan Krapinsko-zagorske županije dana 4. ožujka 2019. godine d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinskozagorske županije za 2018. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Izvješće se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje, te se predlaže
donošenje zaključka, u tekstu kao u privitku.
4. Za izvjestiteljicu zadužuje se Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno
uređenje.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:
1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
KLASA: 350-01/19-01/03
URBROJ: 2140/01-08/1-19-2
Krapina, 01.ožujak. 2019.
ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET:

Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno
uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu

PRAVNI TEMELJ:

Čl. 21. st. 2. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinskozagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst i KLASA: 35001/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008.) i
čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06, 14/09., 11/13.,
26/13. - pročišćeni tekst i 13/18.)

NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:

Županijska skupština

PREDLAGATELJ:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-Županu
Župan - Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ:

Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela - za Župana,
Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda - za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:
Temeljem članka 6. stavka 1. alineje 4. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno
uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj
4/08., 30/09., 4/14., 12/14.-ispravak i 16/14. – pročišćeni tekst, dalje u tekstu: Zavod) i članka
12. stavka 1. alineje 4. Statuta Zavoda, Upravno vijeće Zavoda nadležno je za donošenje
godišnjeg financijskog plana uz suglasnost Župana i godišnjeg obračuna.
Člankom 21. st. 2. Statuta Zavoda propisano je da ravnatelj podnosi financijsko
izvješće Upravnom vijeću, a Upravno vijeće usvaja i dostavlja Županu financijsko izvješće
najkasnije do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.
Člankom 50. st. 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je Zavod
dužan Županijsku skupštinu jednom godišnje izvijestiti o svom radu i poslovanju.

Izvješće o poslovanju Zavoda izrađeno je po Upravnom odjelu za financije, proračun i
javnu nabavu Krapinsko-zagorske županije koji vodi i financijske poslove Zavoda.
Prihodi Zavoda u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine ostvareni su u iznosu od
1.515.303,32 kuna te je Plan realiziran 86,98 %, a rashodi su u istom razdoblju iznosili
1.547.061,85 kuna odnosno 88,80 % Plana.
Uz ostvaren manjak prihoda tekuće godine u iznosu od 31.758,53 kune i višak prihoda
iz ranijih godina koji iznosi 45.728,73 kune, raspoloživa sredstva Zavoda 31.12.2018. godine
iznosila su 13.970,20 kuna.
Upravno vijeće Zavoda je na 7. sjednici održanoj 25. veljače 2019. godine, nakon
rasprave o Prijedlogu Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2018. godinu, predmetno
Izvješće prihvatilo i donijelo te Zaključkom rasporedilo da se raspoloživa sredstva u iznosu od
13.970,20 kuna koriste za obavljanje djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2019. godini
te se predmetno dostavlja na razmatranje i prihvaćanje.
Temeljem iznijetog, predlaže se županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju
Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2018. godinu, a koje se nalazi u prilogu te isti
podnese Županijskoj skupštini na usvajanje.
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:
Provedba ovog predmeta odnosno Prijedloga zaključka ne iziskuje angažman
proračunskih sredstava Županije.
PROČELNIK
mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.

Prilog:
- Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno
uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu,
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine.
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ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
KLASA: 400-02/19-01/03
URBROJ: 2140-20-01-19-01
Krapina, 30. siječnja 2019.
IZVJEŠĆE UPRAVNOM VIJEĆU
O POSLOVANJU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ
ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2018. GODINE

Zavod za prostorno uređenje KZŽ poslovanje vodi preko žiro računa Krapinsko
zagorske županije od 07.01.2016. godine.
Računovodstvo vodi prema propisima proračuna i proračunskih korisnika i to:
•
•
•

Zakonu o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.)
Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14., 115/15.,
87/16. i 3/18.)
Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15.,
93/15., 135/15., 2/17., 28/17. i 112/18.)

Na dan 31.12.2018. godine utvrđeno stanje je:
Žiro račun
Blagajna
Novčana sredstva

0
0
0

PRIHODI
Ukupno ostvareni prihodi od 01.01. – 31.12.2018. godine su 1.515.303,32 kune i
prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu.
RASHODI
Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01.-31.12.2018. godine iznose 1.547.061,85 kuna i
prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu.
POTRAŽIVANJA
Na dan 31.12.2018. potraživanja od KZŽ iznose 13.000,00 kuna za neutrošene prihode
državnog proračuna, 2,64 kune za kamatu i 967,56 kuna za potraživanje za bolovanje od
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

OBVEZE
Na dan 31.12.2018. godine nema nepodmirenih obveza.
Ostvaren je manjak prihoda tekuće godine od 31.758,53 kune, plus višak prihoda iz
ranijih godina, a on iznosi 45.728,73 kune, daju raspoloživa sredstva u iznosu od 13.970,20
kuna.
Do manjka prihoda tekuće godine došlo je zbog trošenja viška vlastitih prihoda iz
prethodne godine, odnosno rashodi su nastali u 2018. godini, a prihodi za te iste rashode su
naplaćeni u 2017. godini.
Zavod nema ugovornih odnosa koji mogu postati obveza ili imovina i nema sudskih
sporova u tijeku.

Izradila:

Ravnateljica:

Krapinsko zagorska županija
Upravni odjel za financije i proračun
Mirjana Haramina

Snježana Žigman, dipl.ing.

Prilog:
1. Realizacija financijskog plana 01.01.- 31.12.2018.
2. Bilješke uz Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 350-01/19-01/03
URBROJ: 2140/01-01-19-4
Krapina, __. travnja 2019.
Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst i
13/18), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 13. sjednici održanoj dana
__. travnja 2019. godine donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju
Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu
I. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje
Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu KLASA: 400-02/19-01/03, URBROJ: 2140-2001-19-01 usvojeno zaključkom na 7. sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. veljače 2019.
godine.
II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNICA
ŽUPANJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

DOSTAVITI:
1. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije,
n/p ravnateljice, Krapina, Magistratska 1,
2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.

