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GRADSKO VIJEĆE GRADA ZAPREŠIĆA 
 

PREDMET: Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada 

Zaprešića za 2020. godinu 

- na razmatranje i donošenje, dostavlja se 

 

PRAVNI TEMELJ: 

Članak 21, Zakona o državnom uredu za reviziju (Narodne novine br. 25/19), članak 22. Statuta Grada 

ZAprešića (Službene novine Grada Zaprešića br. 04/09, 02/13, 06/13-pročišćeni tekst, 07/14, 01/18, 

02/20 i 01/21) 

 

OBRAZLOŽENJE: 

Na temelju odredaba članaka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju obavljena je financijska 

revizija Grada Zaprešića (dalje u tekstu: Grad) za 2020. godinu. Predmet revizije bili su godišnji financijski 

izvještaji, i to: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o promjenama u 

vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o 

obvezama te Bilješke uz financijske izvještaje. 

Osim godišnjih financijskih izvještaja, predmet revizije bila je i usklađenost poslovanja Grada sa 

Zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje.   

Revizijom usklađenosti poslovanja obuhvaćena su sljedeća područja: 

djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje i izvršenje proračuna, prihodi, rashodi i izdaci, imovina, 

obveze te vlastiti izvori i javna nabava. 

Revizija je planirana i obavljena u cilju izražavanja mišljenja jesu li financijski izvještaji u svim značajnim 

odrednicama sastavljeni u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, a poslovanje 

usklađeno sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima. 

O financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja izražena su bezuvjetna mišljenja. 



Na dostavljeni Nacrt Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Zaprešića za 2020. godinu, Grad 

Zaprešić nije imao primjedbi te je u cijelosti prihvatio predmetno Izvješće.  

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaprešića donošenje Zaključka o primanju na 

znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Zaprešića za 2020. godinu 

 

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE AKTA 

Za provođenje ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva. 

 


