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Klasa:
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Zagreb, 28. siječnja 2009.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Na temelju članka 84. Ustava Republike Hrvatske i članka 129. i 159. Poslovnika
Hrvatskoga sabora, Klub zastupnika SDP-a podnosi Prijedlog zakona o izmjeni
Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu, s
Konačnim prijedlogom zakona.
Za predstavnike Kluba zastupnika SDP-a, koji će u njegovo ime sudjelovati u radu
Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela određeni su zastupnici Slavko Linić,
prof.dr.sc. Ljubo Jurčić, prof.dr.sc. Branko Grčić, Dragica Zgrebec

PREDSJEDNIK KLUBA
ZASTUPNIKA SDP-a
Zoran Milanović

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU
I.

USTAVNA OSNOVA

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u članku 2. stavku 4., a u
svezi sa člankom 49. stavkom 3. Ustava Republike Hrvatske.

II.

OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI
ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA
PROISTEĆI

Člankom 26. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009.
godinu Vlada Republike Hrvatske se može na inozemnom i domaćem tržištu novca i
kapitala zadužiti do iznosa od 12 764 034 950 kuna.
U vrijeme kad se država intenzivnije počela zaduživati na domaćem tržištu novca
tvrtke su bile prisiljene potražiti dodatna financijska sredstva na inozemnom tržištu
kapitala. To je bio razlog što se mijenjala struktura vanjskog duga i rasla inozemna
zaduženost pravnih osoba.
U vrijeme svjetske financijske krize opada mogućnost pribavljanja kreditnih sredstava
iz inozemstva, posebno za gospodarske subjekte. Ovakvo stanje prijeti krizom
likvidnosti što se u Hrvatskoj odražava porastom nelikvidnosti. Samo u godinu dana
broj blokiranih pravnih osoba porastao je za 30%, a iznos nepodmirenih obveza do
60 dana za čak 66%. Ukupne nepodmirene dospjele obveze u studenom 2008.
godine u iznosu od 14,4 mlrd kuna imalo je 19 915 pravnih osoba s 35 485 radnika.
Poslujući u uvjetima visoke inflacije hrvatski su poduzetnici u prvih 9 mjeseci 2008.
godine ostvarili bruto dobit od 29,4 mlrd kuna, što je za 8,8% manje nego u istom
razdoblju 2007. godine. Investicije u dugotrajnu imovinu u tom razdoblju smanjene
su za 5,8%,što će se negativno odraziti na buduće poslovanje.
Na ove probleme upozoravaju poslodavci i predlažu 8 mjera za prevladavanje
kriznog stanja:
-

smanjenje javne potrošnje
porezno rasterećenje plaća
uredno plaćanje države
usmjeravanje državnih investicija u sektore koji u kratkom roku daju
gospodarske učinke
skrb o malim i srednjim poduzetnicima
očuvanje konkurentnosti izvoza i supstitucija uvoza
smanjenje sive ekonomije
banke trebaju služiti gospodarstvu, a ne državi

Orijentacija države da refinanciranje kredita i nova zaduženja traži na inozemnom
financijskom tržištu osigurava bolje financiranje gospodarstva na domaćem tržištu. U
suprotnom gospodarstvo će biti istisnuto iz ionako oskudnih domaćih izvora
financiranja što će dodatno pogoršati uvjete njegovog financiranja.

III.

OCJENA POREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA

Za provedu ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom
proračunu.

IV.

PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Sukladno odredbi članka 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predlažemo da se
zakon donese po hitnom postupku jer se prijedlogom otklanjaju određeni poremećaji
u gospodarstvu koji utječu na gospodarski rast i zapošljavanje. Hitnost postupka
potrebna je radi što brže primjene zakona.
V.

TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA

Tekst prijedloga zakona dan u je u obliku Konačnog prijedloga zakon o izmjeni
Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu.

VI. TEKST ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJA SE MIJENJA
Uz Konačni prijedlog zakona prilaže se tekst članka 26. koji se mijenja.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠAVANJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU

Članak 1.
U članku 26. stavku (1) Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske
za 2009. godinu (“Narodne novine”, br. 149/08.) riječi: “I domaćem” brišu se.

Članak 2.
Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Obrazloženje
Uz članak 1.
Izmjenom se predlaže da se država zadužuje samo na inozemnom financijskom
tržištu.
Uz članak 2.
Odredbom se regulira stupanje zakona na snagu.

