


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa: 400-06/17-01/02
Urbroj: 50301-25/18-17-2

Zagreb, 14. rujna 2017.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike
Hrvatske za prvo polugodište 2017. godine i Prijedlog polugodišnjeg izvještaja 
o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2017. godine

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 
87/08, 136/12 i 15/15), Vlada Republike Hrvatske podnosi Prijedlog polugodišnjeg izvještaja 
o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2017. godine, na 
donošenje.

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike 
Hrvatske za prvo polugodište 2017. godine sadrži:

Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2017. godine 
Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja za prvo 
polugodište 2017. godine
A. Račun prihoda i rashoda za prvo polugodište 2017. godine
B. Račun financiranja za prvo polugodište 2017. godine 
Račun financiranja za prvo polugodište 2017. godine - analitika

Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2017. 
godine po proračunskim korisnicima 

Organizacijska klasifikacija 
Ekonomska klasifikacija
Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti)

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u prvom 
polugodištu 2017. godine

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2017. godine

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u prvom 
polugodištu 2017. godine
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Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u prvom polugodištu 2017. godine

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna 
Republike Hrvatske u prvom polugodištu 2017. godine

Deficit općeg proračuna u prvom polugodištu 2017. godine

Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u prvom polugodištu 2017. 
godine

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih 
korisnika u prvom polugodištu 2017. godine.

Uz Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna 
Republike Hrvatske za prvo polugodište 2017. godine Vlada Republike Hrvatske, na temelju 
članka 9. stavka 1. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10 i 19/14) i 
članka 16. stavka 2. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja 
o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15), 
podnosi i Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 
2017. godine, na donošenje.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila dr. sc. Zdravka Marića, ministra financija, 
Zeljka Tufekčića, državnog tajnika u Ministarstvu financija, te mr. sc. Ivanu Jakir-Bajo, 
pomoćnicu ministra financija i glavnu državnu rizničarku.

PREDSJEDNIK

mr. sćrAndrej Plenković
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Zagreb, rujan 2017. 
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S A D R Ž A J 
str. 

1. Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo 

polugodište 2017. godine 

 

 

o Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa 

financiranja za prvo polugodište 2017. godine 
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o A. Račun prihoda i rashoda za prvo polugodište 2017. godine 5 

o B. Račun financiranja za prvo polugodište 2017. godine 13 

o Račun financiranja za prvo polugodište 2017. godine – 

analitika 

 

16 

2. Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo 

polugodište 2017. godine po proračunskim korisnicima 

 

 

o Organizacijska klasifikacija 21 

o Ekonomska klasifikacija 27 

o Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti) 166 

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca 

i kapitala u prvom polugodištu 2017. godine 

 

504 

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2017. 

godine 

 

514 

5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim 

jamstvima u prvom polugodištu 2017. godine 

 

516 

6. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u prvom polugodištu 

2017. godine 

 

522 

7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 

Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom polugodištu 2017. 

godine 

 

526 

8. Deficit općeg proračuna u prvom polugodištu 2017. godine 

 

546 

9. Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u prvom 

polugodištu 2017. godine 

 

548 

10. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 

izvanproračunskih korisnika u prvom polugodištu 2017. godine 

 

606 
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