Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom
planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) i članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Križevaca je
na 11. sjednici održanoj 26. lipnja 2018. godine donijelo
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA ZA 2017. GODINU
Članak 1.
U Odluci o raspodjeli rezultata za 2017. godinu (Klasa: 401-01/18-01/6, Urbroj: 2137/0204/04-18-1), koju je Gradsko vijeće Grada Križevaca usvojilo na 10. sjednici održanoj 28. svibnja
2018. godine, članak 4. mijenja se i glasi:
''Preostali dio manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 4.748.896,42 kuna
korigiran je tijekom 2018. godine za povrat temeljem rješenja za komunalni doprinos uplaćen
ranijih godina radi odustanka od gradnje, povrat dva puta uplaćenog komuna lnog doprinosa
ranijih godina, obvezu uplate u Državni proračun djela prihoda od prodaje stanova sa stanarskim
pravom i za povrat troškova bolovanja kod proračunskih korisnika za plaće isplaćene tijekom 2017.
godine na teret sredstava Grada te nakon korekcija iznosi 4.809.140,98 kuna, a pokrit će se, kako
slijedi:
 3.631,397,18 kuna tijekom 2018. godine,
 900.000,00 kuna tijekom 2019. godine i
 277.743,80 kuna tijekom 2020. godine''.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca", a stupa na snagu prvi
dan nakon dana donošenja.
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OBRAZLOŽENJE
ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA ZA 2017. GODINU

Preneseni manjak na osnovnom računu 92222 Manjak prihoda od nefinancijske
imovine u glavnoj knjizi razine 22 Grada Križevaca nakon provedbe Odluke o raspodjeli
rezultata za 2017. godinu (Klasa: 401-01/18-01/6, Urbroj: 2137/02-04/04-18-1), koju je
Gradsko vijeće Grada Križevaca usvojilo na 10. sjednici održanoj 28. svibnja 2018. godine,
iznosio je 4.748.896,42 kuna.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine je tijekom 2018. godine korigiran za povrat
temeljem rješenja za komunalni doprinos uplaćen ranijih godina radi odustanka od gradnje,
povrat dva puta uplaćenog komunalnog doprinosa ranijih godina, obvezu uplate u Državni
proračun djela prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom i za povrat troškova
bolovanja kod proračunskih korisnika za plaće isplaćene tijekom 2017. godine na teret
sredstava Grada te nakon korekcija iznosi 4.809.140,98 kuna.
Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
planira se pokriće korigiranog manjka, i to 3.631,397,18 kuna tijekom 2018. godine,
900.000,00 kuna tijekom 2019. godine i 277.743,80 kuna tijekom 2020. godine.
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