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Predmet: Pučko otvoreno učilište Zabok, Kumrovečka 8, Zabok 
                 Izvješće o programu rada  i financijski izvještaji za 2009. godinu  
 
 Povodom razmatranja Izvješća o programu rada i financijskih izvještaja ustanove 
„Pučko otvorenu učilište Zabok“ za 2009. godinu, a na temelju članka 30. i 60. Statuta Grada 
Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/09.), Gradsko vijeće Grada 
Zaboka na svojoj 13. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2010. godine, donosi sljedeći  
 

ZAKLJUČAK  
 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Izvješće o programu rada, te financijske 
izvještaje ustanove „Pučko otvoreno učilište Zabok“ iz Zaboka, Kumrovečka 8 za 2009. 
godinu, a u kojima su iskazani:  
 - ukupni prihodi u iznosu od 2.380.854,36 Kn  
 - ukupni rashodi u iznosu od 2.379.660,83 Kn  
 - razlika prihoda i rashoda = 1.193,53 Kn 

  
II. Izvješće o programu rada, te financijski izvještaji za 2009. godinu daju se u prilogu 
ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio. 
 

Obrazloženje:  
Sukladno članku 60. Statuta Grada Zaboka, Grad Zabok prati rad, daje preporuke, 

mišljenja, očitovanja i poduzima mjere prema pravnim osobama kojih je osnivač ili 
suosnivač, odnosno koje su u njegovom vlasništvu ili suvlasništvu.  

Pravne osobe iz prethodnog stavka ovog članka dužne su Gradu Zaboku podnijeti 
najmanje jednom godišnje, sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima same pravne 
osobe, izvješće o radu i poslovanju te osobe. Gradonačelnik na podnesene izvještaje daje 
svoje mišljenje i moguće preporuke, a podnesene izvještaje razmatra Gradsko vijeće. 

„Pučko otvoreno učilište Zabok“ iz Zaboka, Kumrovečka 8, dostavilo je dana 09. 
veljače 2010. godine financijske izvještaje za 2009. godinu, dok je izvješće o programu rada 
dostavljeno 19. ožujka 2010. godine. 

Razmatrajući predmetno na navedeni način Izvješće o programu rada te financijski 
izvještaji za 2009. godinu primaju se na znanje od strane Gradskog vijeća Grada Zaboka. 
 
 

PREDSJEDNIK  
  Gradskog vijeća   

Zoran Krajačić   
Dostaviti: 
1. Pučko otvoreno učilište Zabok,  
    Kumrovečka 8, Zabok 
2. Upravni odjel za financije, 
3. Za prilog zapisniku, 
4. Za zbirku akata, 



5. Pismohrana.  


