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Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 
15/15) i članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 4/09, 
1/13, 1/16, 1/18, 3/18 – pročišćeni tekst i 3/20) Gradsko vijeće Grada Križevaca na 31. 
sjednici održanoj 11. prosinca 2020. godine donijelo je 

 

Odluku o izmjenama i dopunama 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2020. godinu 

 
Članak 1. 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2020. godinu (''Službeni vjesnik 
Grada Križevaca'' broj 6/19) iza članka 9. dodaje se članak 9.a, koji glasi: 

Proračunski korisnici koji provode projekt sufinanciran sredstvima Europske unije, 
gdje se EU sredstva refundiraju temeljem plaćenih prihvatljivih rashoda mogu zatražiti 
pomoć Grada za predfinanciranje te su po ishođenju suglasnosti Gradonačelnika i isplati  
obvezni za iznos predfinanciranja evidentirati obvezu za povrat u nadležni proračun, a 
sredstva su dužni vratiti po primitku refundacije. 

 
Članak 2. 

Članak 24. mijenja se i glasi: 
Zaduživanje Grada, Ustanova i pravnih osoba u vlasništvu Grada, davanje jamstava Grad
 Križevci može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih 
papira. 

Grad Križevci može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz 
Proračuna Grada Križevaca, a koju potvrdi Gradsko vijeće Grada Križevaca uz suglasnost 
Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija. 

Grad Križevci u 2020. godini ne planira novo zaduženje. Očekivani iznos ukupnoga 
duga Grada Križevaca na 31.12.2020. godine iznosi 0,00 kuna.  

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Križevaca i 
ustanova čiji je osnivač Grad Križevci može se dugoročno zaduživati samo za investiciju uz 
suglasnost Grada Križevaca. U opseg mogućeg zaduživanja Grada Križevaca uključuju se i 
suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada  
Križevaca i ustanovama čiji je osnivač Grad Križevci pod uvjetima propisanima Zakonom o 
proračunu. Odluku u davanju suglasnosti donosi Gradsko vijeće Grada Križevaca. 

Planirani iznos novih suglasnosti u tijeku 2020. godine iznosi 22.000.000,00 kuna što 
se odnosi na suglasnost Križevačkom poduzetničkom centru d.o.o. za dugoročno zaduženje 
za izgradnju sportske dvorane. Očekivani iznos ukupnoga duga po danim suglasnostima za 
zaduženje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Križevaca 
i ustanovama čiji je osnivač Grad Križevci na 31.12.2020. godine iznosi 22.000.000,00  kuna. 

Grad Križevci može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom 
vlasništvu Grada Križevaca i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i 
ustanove. Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja Grada Križevaca 
propisano Zakonom o proračunu. Odluku u davanju jamstva donosi Gradsko vijeće Grada 
Križevaca. Većinski vlasnik, odnosno osnivač obvezan je prije davanja ishoditi suglasnost 
ministra financija. 

Planirani iznos novih jamstava u tijeku 2020. godine iznosi 22.000.000,00 kuna, što se 
odnosi na jamstvo Križevačkom poduzetničkom centru d.o.o. za izgradnju sportske dvorane. 
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Očekivani iznos ukupnoga duga po osnovi danih jamstava na kraju 2020. godine iznosi 
22.000.000,00 kuna. 

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva odgovorna osoba 
pravne osobe u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Križevaca ili ustanove 
čiji je osnivač Grad Križevci dostavlja Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije, EU 
fondove i javnu nabavu, koji ocjenjuje opravdanost zaduživanja i/ili davanja jamstva 
podnositelja zahtjeva. Zahtjev mora sadržavati sljedeću dokumentaciju: 

 obrazloženje kapitalnog projekta i financijski plan projekta, 

 ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje u 

 skladu s primjenjivim propisima o financijskom izvještavanju, 

 nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja i planom otplate sa 

 svim navedenim troškovima (naknade i kamate), 

 izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva, danu pod materijalnom i kaznenom 

 odgovornošću, kojom jamči za ispravnost dokumentacije. 
Ukupna godišnja obveza Grada Križevaca, sukladno članku 88. Zakona o proračunu, 

može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se 
zadužuje. U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po 
kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i 
suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona o proračunu te dospjele nepodmirene obveze iz 
prethodnih godina. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca", a stupa na snagu 
prvoga dana od dana objave. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
 
KLASA:       400-01/19-01/0016 
URBROJ:    2137/02-04/4-20-5 
Križevci,     11. prosinca 2020. godine 
 

 
 

PREDSJEDNIK 
Marko Katanović 
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