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Na temelju članka 39.a Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka
18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 4/09, 1/13, 1/16 i 1/18) i Uputa za
izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. - 2020.
(Ministarstvo financija, kolovoz 2017.), Gradsko vijeće Grada Križevaca je na 11. sjednici održanoj 26.
lipnja 2018. godine donijelo

IZMJENE I DOPUNE
PLANA SUKCESIVNOG POKRIĆA MANJKA PRETHODNIH RAZDOBLJA

GRADA KRIŽEVACA
U Planu sukcesivnog pokrića manjka prethodnih razdoblja Grada Križevaca ("Službeni vjesnik

Grada Križevaca" broj 6/17) točka 1. Uvod mijenja se i glasi:
''Po izradi Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za 2017. godinu, kojega je

Gradsko vijeće Grada Križevaca usvojilo na 10. sjednici održanoj 28. svibnja 2018. godine, utvrđeno je da
manjak prihoda i primitaka za pokriće u narednom razdoblju iznosi 4.358.807,67 kuna.

Manjak prihoda i primitaka na 31.12.2017. godine ostvaren je u većem iznosu od planiranog,
stoga je isti potrebno uvrstiti u plan Proračuna te osigurati sredstva za njegovo pokriće. Osim toga,
preneseni manjak je tijekom 2018. godine korigiran, najvećim dijelom zbog rezerviranja dijela
namjenskih sredstava za utrošak u narednim godinama te sada iznosi 4.672.732,18 kuna.

Slijedom navedenog, pristupilo se izradi Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca te su na
temelju ostvarenja prihoda Grada i proračunskih korisnika u prvih pet mjeseci 2018. godine procijenjeni
prihodi koji se očekuju ostvariti do kraja godine.

Na osnovu nove procjene prihoda uvedeni su novi programi, projekti i aktivnosti koji će se
provesti u 2018. godini, uz istovremeno pokriće prenesenog manjka iz ranijih godina u ukupnom iznosu
3.172.732,18 kuna, dok će se preostalih 1.500.000,00 kuna pokriti sukcesivno, kao što je planirano u
projekcijama za 2019. i 2020. godinu - 900.000,00 kuna tijekom 2019. godine i 600.000,00 kuna tijekom
2020. godine:

2018. 2019. 2020.

3.172.732,18 900.000,00 600.000,00

U točci 2. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja institucije u posljednjem odlomku
brojka 1.000.000 zamjenjuje se brojkom 3.172.732,18.

U točci 4. Akcijski plan provedbe mjera riječi ''Upravni odjel za stambeno-komunalne
djelatnosti'' zamjenjuju se riječima ''Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša'', riječi ''Upravni odjel za gospodarstvo i financije'' zamjenjuju se riječima
''Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu'', a riječi ''Upravni odjel za
društvene djelatnosti'' zamjenjuju se riječima ''Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport,
socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam''.
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