
PRIJEDLOG ODLUKE 
O PRIVREMENOM FINANCIRANJU POSLOVA, FUNKCIJA I PROGRAMA 

DRŽAVNIH TIJELA I DRUGIH KORISNIKA PRORAČUNA REPUBLIKE 
HRVATSKE U PRVOM TROMJESEČJU 2008. GODINE 

 
 
I. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 
 Zakonska osnova za donošenje Odluke o privremenom financiranju 
poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike 
Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine sadržana je u članku 35. Zakona o 
proračunu (Narodne novine, br. 96/03). 
 
 
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU 
 UREDITI ODLUKOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM 
 ODLUKE PROISTEĆI 
  

1. Ocjena stanja 
 
 Prema članku 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 96/03), ako 
Hrvatski sabor ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno 
se, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, 
funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna u visini koja je 
neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje te prava primatelja sredstava 
proračuna utvrđena zakonima i drugim propisima donesenima na temelju zakona. 
 
 Odluku o privremenom financiranju donosi Hrvatski sabor. U odluci o 
privremenom financiranju utvrđuju se rashodi i izdaci razmjerno prihodima 
ostvarenima u istom razdoblju prema proračunu za prethodnu godinu, a najviše 
do ¼ ukupno ostvarenih prihoda bez primitaka. Privremeno financiranje obavlja 
se najduže za prva tri mjeseca proračunske godine. U razdoblju privremenog 
financiranja financiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj 
zaposlenih u odnosu na stanje 31. prosinca prethodne godine, te ne smiju 
preuzimati nove financijske obveze u tom razdoblju. 
 
 Nakon proteka privremenog financiranja, u tom razdoblju ostvareni prihodi 
i primici te izvršeni rashodi i izdaci uključuju se u proračun tekuće godine. 
 
 Naime, kako nema uvjeta za donošenje državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2008. godinu jer se u zadnjem tromjesečju 2007. godine održavaju 
izbori zastupnika u Hrvatski sabor, to je nužno donijeti odluku o privremenom 
financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika 
proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine. 
 
 2. Osnovna pitanja i posljedice koje će nastati donošenjem odluke 
 
 Ova Odluka izrađena je prema odredbama Zakona o proračunu (Narodne 
novine, br. 96/03), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 
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(Narodne novine, br. 27/05) i drugim proračunskim propisima. 
  

 Zakonom o proračunu, uz ostalo, uređuje se planiranje, izrada, donošenje 
i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim 
dugom, zaduživanje i jamstvo države te jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, proračunski odnosi u javnom sektoru, računovodstvo, proračunski 
nadzor. 
  

 Uz državni proračun donosi se zakon o izvršavanju državnog proračuna, 
kojim se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i 
njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, odnosno jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, upravljanje javnim dugom te 
financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih 
sredstava, pojedine ovlasti Vlade i predsjednika Vlade, odnosno poglavarstva i 
predsjednika poglavarstva, Ministarstva financija i ministra financija u 
izvršavanju proračuna za pojedinu godinu, kazne za neispunjavanje obveza te 
druga pitanja u izvršavanju proračuna. 

 
Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 

2007. godinu (Narodne novine, br. 137/06 i 78/07) uređena je struktura 
prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske 
za 2007. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, 
upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, poticajne 
mjere u gospodarstvu, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, kazne za 
neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju Proračuna. 
 
 U skladu s tim, Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i 
programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom 
tromjesečju 2008. godine sastoji se od Općeg dijela čiji sastavni dio čine Račun 
prihoda i rashoda i Račun financiranja, Posebnog dijela Proračuna u kojem su 
proračunska sredstva raspoređena korisnicima Proračuna i završnih odredbi. 

  
 Ovom se Odlukom propisuje da se pitanja koja su riješena Zakonom o 
izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu (Narodne 
novine, br. 137/06 i 78/07) primjenjuju u prvom tromjesečju 2008. godine, te će se 
omogućiti izvršavanje prava i obveza proračunskih korisnika koja su utvrđena 
posebnim zakonima i propisima donesenima na temelju zakona. 
 
 
III. OCJENA SREDSTAVA ZA PROVEDBU ODLUKE 
 
 Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se iz poreznih i 
neporeznih prihoda, domaćih i inozemnih pomoći, donacija i zaduživanja, te iz 
drugih prihoda koji su posebnim propisima utvrđeni kao izvori prihoda državnog 
proračuna Republike Hrvatske. 
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IV.  PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ODLUKE PO HITNOM POSTUPKU 
 
 Temelj za donošenje Odluke o privremenom financiranju poslova, 
funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike 
Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine po hitnom postupku sadržan je u 
odredbi članka 159. Poslovnika Hrvatskog sabora (Narodne novine, br. 6/02 – 
pročišćeni tekst, br. 41/02, 91/03 i 58/04 i 69/07 – Odluka USRH) i to zbog 
drugih osobito opravdanih državnih razloga.  

 Budući da Hrvatski sabor neće biti u mogućnosti do kraja 2007. godine 
donijeti državni proračun Republike Hrvatske za 2008. godinu, jer će se u 
posljednjem tromjesečju 2007. godine održati izbori zastupnika u Hrvatski 
sabor, te će se raspustiti Hrvatski sabor, a radi kontinuiranog financiranja 
poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna 
Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine, to se predlaže da 
Hrvatski sabor do kraja ovog mandatnog razdoblja donese Odluku o 
privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih 
korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine  

  

V. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE DAN JE U OBLIKU KONAČNOG     
PRIJEDLOGA ODLUKE S OBRAZLOŽENJEM 

   
 
   


