
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 

18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj: 4/09, 1/13, 1/16, 

1/18, 3/18 – pročišćeni tekst, 3/20 i 1/21. i 3/22) Gradsko vijeće Grada Križevaca na 9. 

sjednici održanoj 14. rujna 2022. godine donijelo je 

 

O D L U K U  

o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna  

Grada Križevaca za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2022. godinu („Službeni 

vjesnik Grada Križevaca“, broj 8/21 – u daljnjem tekstu: Odluka) članak 13. mijenja se i glasi:  

 

„Članak 13. 

Povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda 

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatitelju na teret tih prihoda.  

O povratu sredstava iz stavka 1. ovog članka gradonačelnik Grada Križevaca donosi 

rješenje protiv kojega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. 

Prije donošenja rješenja iz stavka 2. ovoga članka proračunski korisnik u čijoj su 

nadležnosti pogrešno ili više uplaćeni prihodi dužan je dostaviti očitovanje o opravdanosti 

zahtjeva za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda u Proračun, iznos sredstava koja se 

vraćaju uplatitelju te dokumentaciju kojom to potkrepljuju 

Povrat sredstava iz stavka 1. ovog članka izvršit će Upravni odjel za gospodarstvo, 

financije, EU fondove u roku od 7 radnih dana od dana donošenja Rješenja. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka o izmjeni Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku Grada Križevaca“. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 

 

KLASA: 400-01/21-01/0012 

URBROJ: 2137/02-04/4-21-4 

Križevci, 14. rujna 2022. godine 

 

PREDSJEDNIK 

Igor Frbežar 

  



Obrazloženje 

 

Člankom 69. stavkom 2. i Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) 

propisano je da se o povratu pogrešno ili više uplaćenih prihoda u Proračun donosi rješenje 

protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Stavkom 4. istog 

članka propisano je da se ovlast za donošenje rješenja utvrđuje odlukom o izvršavanju 

proračuna.  

 

Obzirom na navedeno, dopunom iz prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju 

proračuna ovlašćuje se gradonačelnik da donese rješenje kako je prethodno opisano.  

 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Križevaca donošenje prijedloga Odluke u 

priloženom tekstu. 

 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE, EU FONDOVE 

I JAVNU NABAVU GRADA KRIŽEVACA 


