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Z A P I S N I K 
sa 6. sjednice Odbora za financije i proračun 

održane 18. listopada 2018., u 8:06 sati u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, 
K. Tomislava 15, Čakovec. 

 
Sjednici su nazočni:   
1. Jurica Horvat, predsjednik 
2. Miljenko Zelenbaba, član 
3. Mijo Vidić, član 
4. Nino Vurušić, član 
5. Ljerka Cividini, članica 
 
 Sjednici su nazočni svi pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca.  
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna 
Grada Čakovca do 30. lipnja 2018.  

 
 
Točka 1. Prijedlog Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju 
Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2018.  
 
 
Jurica Horvat: Dobrodošli na Odbor za financije koji je sazvan za danas, u 8.00 sati. 
Sad je 8.06 sati pa krenimo sa radom Odbora za financije. Konstatiram da smo svi 
prisutni pa možemo dalje nastaviti s radom. Prva i jedina točka ovog našeg Dnevnog 
reda je Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 
1.01.2018. do 30.06.2018. Kako ste i vidjeli po materijalima, znači polugodišnje izvješće 
je pozitivno, sa 895.437,03 kune. Možemo reći da je to pohvalno zbog toga jer smo 
startali sa minusom od 10 milijuna kuna pa se nadamo da će se taj trend nastaviti prema 
dalje. Znači, ukupno rashoda smo ostvarili 39,3%, a prihodi su 41.63%. Prije rasprave 
molim pročelnicu Lidiju da nam još veli par riječi. 

Lidija Jaklin: Samo kratko, to je dokument koji je propisan Z. o proračunu, on mora proći 
kroz GV. Malo je nelogično što smo već i konstatirali da su usporedni planski podaci, 
podaci osnovnog plana Proračuna, a Gradsko vijeće je već u međuvremenu donijelo 
Izmjene i dopune Proračuna koji je trenutno važeći Plan, ali s obzirom da je kronološki 
bilo iza ovog izvještajnog razdoblja, uspoređuju se podaci sa osnovnim planom 
Proračuna za 2018. To piše u obrazloženju i to se već dvije godine tak događa. U ovom 
izvještaju su sadržani svi ostvareni prihodi i rashodi proračunskih korisnika bez obzira što 
oni nisu prošli kroz Proračun Grada Čakovca pa onda i njihovi rezultati utječu na rezultat. 
Ovo je jedan zbirni izvještaj Grada Čakovca i proračunskih korisnika gdje smo u plusu, 
kao što je rekao predsjednik Gradskog vijeća 895 tisuća kuna. Prošle godine, u istom 
izvještajnom razdoblju tu je bilo 10 milijuna minusa. Vidi se jedna pozitivna tendencija 
poboljšanja rezultata. Krajem prošle proračunske godine, 31. prosinca 2018., ukupan 
rezultat, također Grad i proračunski korisnici, bio je manjak od 1.420.000,00 kuna. Za 
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nekih 2.200.000,00 kuna u odnosu na početak proračunske godine je rezultat 
popravljeni. Nadajmo se da će se takav odnos održati do kraja godine i da ćemo 
pozitivno završiti. Makar je činjenica da se u drugom polugodištu nešto više radi, da ima 
nešto više rashoda. U drugom polugodištu bilo je i izvršenje povrata po poreznim 
prijavama pa smo malo u 8 mjesecu stagnirali sa prihodima, ali do kraja godine ima još 3 
mjeseca, pa ćemo vidjeti kakva će biti situacija. To je jedan privremeni izvještaj koji se 
mora provesti.  

Jurica Horvat: Otvaram raspravu. Nema potrebe? Zatvaram raspravu. 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke i usvajanje Polugodišnjeg 
izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2018. 
 
„Za“ je glasovalo 5 člana Odbora, „protiv“ 0, „suzdržanih“ 0, pa predsjednik Odbora 
konstatira da se prijedlog Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju 
Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2018., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje. 
 
Sjednica je završila u 8.10 sati. 
 
KLASA: 021-06/18-01/27 
UBROJ: 2109/2-02-18-3 
Čakovec, 18. listopad 2018. 
 
             PREDSJEDNIK  
                       Jurica Horvat, v.r. 
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