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Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Predmet:

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - 
pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 211. Poslovnika 
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), Vlada Republike Hrvatske 
podnosi Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopimama Zakona o izvršavanju Državnog 
proračima Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela. Vlada je odredila dr. se. Zdravka Marića, ministra financija, 
Zeljka Tufekčića, državnog tajnika u Ministarstvu financija, te mr. se. Ivanu Jakir-Bajo, 
pomoćnicu ministra financija i glavnu državnu rizničarku.
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Zagreb, studeni 2017.



KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU  

DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU 

 

 

 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 

 

Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju 

Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu sadržana je u članku 2. stavku 4. 

podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

 

 

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 

ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 

PROISTEĆI 

 

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine donio Državni 

proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (Narodne 

novine, broj 119/16 – u daljnjem tekstu: Proračun) i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna 

Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, broj 119/16).  

 

U članku 13. smanjuje se iznos proračunske zalihe za 30.000.000,00 kuna. Budući da 

se izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu smanjuje 

manjak državnog proračuna, ovim se Zakonom mijenja iznos zaduživanja na inozemnom i 

domaćem tržištu novca i kapitala, što je iskazano u Računu financiranja. Također, mijenja se i 

visina zaduženja za izvanproračunske korisnike te iznos jamstvene zalihe.  

 

Nadalje, ovim se Zakonom mijenja iznos sredstava pomoći koja se određenim 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dodjeljuje iz državnog proračuna, a 

koja su osigurana na pozicijama Ministarstva financija. 

 

Smanjuje se iznos jamstvene zalihe, a ministar financija se ovlašćuje davati 

suglasnost na pravne poslove koji su povezani sa ustupanjem, prenošenjem, zamjenom, 

obnovom (novacijom) ili zalaganjem prava i/ili obveza banke davatelja kredita na ime 

izdanog jamstva.  

 

Dodatno, utvrđuje se dodjela sredstava županijama iz državnog proračuna za 

podmirenje obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija, a sve s ciljem 

zadržavanja jednake razine zdravstvene zaštite na cijelom području Republike Hrvatske. 

 

III.  OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA 

 

Za provedbu ovoga Zakona osigurat će se sredstva iz izvornih prihoda i primitaka 

Proračuna. 
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA  

REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU 

Članak 1. 

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne 

novine, broj 119/16), u članku 13. stavku 1. iznos: „200.000.000,00“ zamjenjuje se iznosom: 

„170.000.000,00“.  

Članak 2.  

U članku 28. stavku 1. iza  riječi: „godini“ dodaju se riječi: „i financijskih obveza po ranije 

preuzetim kreditima“. 

Članak 3. 

U članku 29. stavku 1. iznos: „33.696.595.246,00“ zamjenjuje se iznosom: 

„43.043.577.084,00“.  

U stavku 2. iznos: „27.290.195.103,00“ zamjenjuje se iznosom: „26.611.820.197,00“.  

U stavku 3. iznos: „2.494.560.580,00“ zamjenjuje se iznosom: „1.991.256.619,00“, a iznos: 

„2.799.691.000,00“ zamjenjuje se iznosom: „6.405.859.373,00“.  

Članak 4.  

U članku 34. stavku 3. iza riječi: „Ovlašćuje se Vlada da“ dodaje se riječ: „se“, a riječi: „uzeti 

zajam“ zamjenjuju se riječju: „zadužiti“.  

 

U stavku 4. riječ: „zajma“ zamjenjuje se riječju: „zaduženja“, a riječ: „zajmovima“ riječju: 

„zaduženju“. 

 

U stavku 7. iznos: „280.000.000,00“ zamjenjuje se iznosom: „240.000.000,00“.  

 

U stavku 16. iza riječi: „kredita“ dodaju se riječi: „i ako dođe do ustupanja, prenošenja, 

zamjene, obnove (novacije) ili zalaganja prava i/ili obveza banke davatelja kredita na ime 

izdanog jamstva“.  

Članak 5. 

U članku 40. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:  

„(4) Jedinicama lokalne samouprave iz stavka 3. ovoga članka isplaćivat će se pomoć iz 

razdjela 025 – MINISTARSTVO FINANCIJA u visini izvršenog povrata poreza na dohodak 

po godišnjoj prijavi obveznicima na njihovu području u 2015. godini.“. 

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. 
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Članak 6. 

Iza članka 52. dodaje se članak 52.a koji glasi:  

„Članak 52.a 

(1) Iz razdjela 096 – MINISTARSTVO ZDRAVSTVA isplatit će se namjenska pomoć 

županijama za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u 

vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog 

materijala. 

(2) Ministarstvo zdravstva će rasporediti namjensku pomoć iz stavka 1. ovoga članka. 

(3) Ministarstvo zdravstva i županije potpisat će ugovore o načinu utroška sredstava 

doznačenih u skladu s ovim člankom.  

(4) Županije su dužne pratiti utrošak sredstava koja će biti doznačena bolničkim zdravstvenim 

ustanovama, a o utrošku sredstava su dužne obavijestiti Ministarstvo zdravstva na način i u 

rokovima koje utvrdi Ministarstvo zdravstva.“. 

Članak 7. 

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.   
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O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

Člankom 1. mijenja se iznos proračunske zalihe, tj. iznos proračunske zalihe se 

smanjuje za 30.000.000,00 kuna i iznosi 170.000.000,00 kuna.   

 

Člankom 2. u članku 28. stavku 1. dodaju se riječi: „i financijskih obveza po ranije 

preuzetim kredirima“ kako bi se omogućilo da Centar za restrukturiranje i prodaju iz 

sredstava koja se ostvare prodajom dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u 

vlasništvu Republike Hrvatske, kojima sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju 

imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojima upravlja Centar za restrukturiranje i 

prodaju, podmiri i financijske obveze po ranije preuzetim kreditima.  

 

Člankom 3. mijenja se iznos zaduživanja na inozemnom i domaćem tržištu novca i 

kapitala što je iskazano u Računu financiranja. Visina zaduživanja mijenja se sa 

33.696.595.246,00 kuna na 43.043.577.084,00 kuna, a tekuće otplate sa 27.290.195.103,00 

kuna na 26.611.820.197,00 kuna. Također, mijenja se ukupna visina zaduženja i tekuće 

otplate za izvanproračunske korisnike državnog proračuna. Tekuće otplate glavnice duga, 

iskazane u financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna mijenjaju 

se sa 2.799.691.000,00 kuna na 6.405.859.373,00 kuna. Ukupna visina zaduženja iskazana u 

financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna mijenja se sa 

2.494.560.580,00 kuna na 1.991.256.619,00 kuna. 

 

Člankom 4. mijenjaju se stavci 3. i 4. članka 34. kako se Vlada Republike Hrvatske 

ne bi ograničila samo na jedan način zaduživanja budući da različiti instrumenti zaduživanja 

mogu osigurati povoljnije troškove finaciranja. Nadalje, mijenja se iznos jamstvene zalihe za 

financijska jamstva u Proračunu sa 280.000.000,00 kuna na 240.000.000,00 kuna. Kako bi se 

pojednostavila i ubrzala procedura, a s obzirom da je jamstvo kao instrument osiguranja 

podobno za ustupanje, prenašanje i sl. ukazala se potreba da ministar financija daje suglasnost 

na navedene pravne poslove.  

 

Člankom 5. dodaje se novi stavak kojim se propisuje da će se jedinicama lokalne 

samouprave sa statusom brdsko-planinskih područja isplaćivati pomoć iz razdjela 025 – 

MINISTARSTVO FINANCIJA u visini izvršenog povrata poreza na dohodak po godišnjoj 

prijavi obveznicima na njihovu području u 2015. godini. U tu svrhu, povećava se iznos 

ukupne pomoći iz državnog proračuna za 35 jedinica lokalne samouprave sa statusom brdsko-

planinskih područja.  

 

Člankom 6. se iza članka 52. dodaje članak 52.a kojim se utvrđuje se dodjela 

sredstava županijama iz državnog proračuna za podmirenje obveza bolničkih zdravstvenih 

ustanova u vlasništvu županija, a sve s ciljem zadržavanja jednake razine zdravstvene zaštite 

na cijelom području Republike Hrvatske.  

 

Ministarstvo zdravstva će iz državnog proračuna isplatiti namjensku pomoć 

županijama za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u 

vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog 

materijala. Ministarstvo zdravstva će utvrditi raspored tako dodjeljene namjenske pomoći. 
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Prije dodjele namjenske pomoći, Ministarstvo zdravstva i županije potpisat će 

ugovore o načinu utroška sredstava doznačenih u skladu s ovim člankom, županije će biti 

dužne pratiti utrošak sredstava koja će biti doznačena bolničkim zdravstvenim ustanovama. O 

utrošku namjenske pomoći županije će obaviještavati Ministarstvo zdravstva na način i u 

rokovima koje utvrdi Ministarstvo zdravstva.  

 

Člankom 7. propisuje se stupanje na snagu Zakona prvoga dana od dana objave u 

Narodnim novinama. 
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ODREDBE ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU 

 

 

Članak 13. 

 

(1) U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u iznosu od 200.000.000,00 kuna. 

 

(2) Iznos sredstava proračunske zalihe iz stavka 1. ovoga članka može se preraspodjeljivati i 

može, sukladno Zakonu o proračunu, iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih 

prihoda bez primitaka. 

 

(3) O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Vlada. 

 

(4) Predsjednik Vlade može raspolagati sredstvima proračunske zalihe do pojedinačnog 

iznosa od 500.000,00 kuna. 

 

(5) Ministar financija može raspolagati sredstvima proračunske zalihe do pojedinačnog iznosa 

od 100.000,00 kuna. 

 

(6) Neutrošena i nenamjenski utrošena sredstva iz ovoga članka primatelj sredstava dužan je 

vratiti u Proračun. 

 

(7) Ako se tijekom godine u Proračunu osiguraju sredstva za namjenu za koju su sredstva 

proračunske zalihe dodijeljena, akti kojima su sredstva proračunske zalihe dodijeljena 

stavljaju se izvan snage po sili ovoga Zakona. 

 

(8) Primatelj sredstava dužan je Ministarstvu financija dostaviti izvješće o zakonitom, 

namjenskom i svrhovitom utrošku dodijeljenih sredstava proračunske zalihe. 

 

(9) Nakon što korisnik zaprimi mjesečni izvještaj Financijske agencije (FINA) o ovrhama 

koje su provedene na teret sredstava proračunske zalihe, a iz nadležnosti su korisnika, 

korisnik je dužan najkasnije u roku od 14 dana preknjižiti ovrhe na svoju proračunsku 

poziciju. Ako korisnik najkasnije u roku od 14 dana ne preknjiži ovrhe na svoje proračunske 

pozicije, odnosno ne dostavi Ministarstvu financija i Financijskoj agenciji (FINA) obavijest 

da ovrhe nisu iz njegove nadležnosti, sredstva će na njegove proračunske pozicije preknjižiti 

Ministarstvo financija. 

 

Članak 28. 

 

(1) Sredstva koja se ostvare prodajom dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u 

vlasništvu Republike Hrvatske, kojima sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju 

imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 94/13. i 18/16.) upravlja 

Centar za restrukturiranje i prodaju, primitak su Centra za restrukturiranje i prodaju u visini 

dospjelih financijskih obveza u 2017. godini, a razlika se uplaćuje u državni proračun. 

 

(2) Sredstva ostvarena podjelom dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, 

kojima sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike 

Hrvatske (»Narodne novine«, br. 94/13. i 18/16.) upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju, 

prihod su Centra za restrukturiranje i prodaju i uplaćuju se na njegov račun. 
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(3) Sredstva doznačena Centru za restrukturiranje i prodaju, kao pravnom sljedniku Agencije 

za upravljanje državnom imovinom, temeljem upravljanja nekretninama u vlasništvu 

Republike Hrvatske, prihod su Centra za restrukturiranje i prodaju i uplaćuju se na njegov 

žiroračun. 

 

(4) Ostatak stečajne ili likvidacijske mase trgovačkih društava iz stavka 1. ovoga članka 

prenosi se u vlasništvo Centra za restrukturiranje i prodaju, razmjerno učešću Republike 

Hrvatske u temeljnom kapitalu tih trgovačkih društava. 

 

(5) Višak ostvarenih prihoda nad rashodima Centra za restrukturiranje i prodaju prihod je 

državnog proračuna. 

 

Članak 29. 

 

(1) Zaduživanje se može provesti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do 

ukupnog iznosa od 33.696.595.246,00 kuna iskazanog u Računu financiranja Proračuna. 

 

(2) Tekuće otplate glavnice državnoga duga, iskazane u Računu financiranja Proračuna za 

2017. godinu u iznosu od 27.290.195.103,00 kuna te pripadajuće kamate, imaju u izvršavanju 

Proračuna prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima. 

 

(3) Ukupna visina zaduženja iskazana u financijskim planovima izvanproračunskih korisnika 

državnog proračuna iznosi 2.494.560.580,00 kuna. Tekuće otplate glavnice duga, iskazane u 

financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, iznose 

2.799.691.000,00 kuna. 

 

Članak 34. 

 

(1) Ovlašćuje se Vlada da u ime Republike Hrvatske može davati financijska i činidbena 

jamstva na prijedlog Ministarstva. 

 

(2) Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2017. godinu iznosi 5.650.000.000,00 

kuna, od čega se iznos od 2.300.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike 

državnog proračuna iz članka 29. stavka 3. ovoga Zakona. 

 

(3) Ovlašćuje se Vlada da može, u svoje ime i za svoj račun, uzeti zajam na inozemnom i 

domaćem tržištu novca i kapitala za Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o. i 

Autocestu Rijeka-Zagreb d.d., što ne ulazi u ukupni iznos zaduženja iz članka 29. ovoga 

Zakona. 

 

(4) Ministarstvo će ugovorom s društvima iz stavka 3. ovoga članka utvrditi korištenje 

sredstava zajma i međusobna prava i obveze po zajmovima iz stavka 3. ovoga članka. 

 

(5) U iznos iz stavka 2. ovoga članka ne ulazi vrijednost jamstava danih za refinanciranje i 

reprogramiranje obveza iz prethodnih godina za koje je bilo dano jamstvo. 

 

(6) Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava može biti iznad iznosa utvrđenog u stavku 

2. ovoga članka za iznos jamstava stavljenih izvan snage u prethodnoj godini. 

 

(7) Jamstvena zaliha za financijska jamstva u Proračunu iznosi 280.000.000,00 kuna. 
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(8) Tražitelj jamstva, koji može biti isključivo pravna osoba, dužan je dokumentirani zahtjev 

dostaviti ministarstvu nadležnom za tražitelja jamstva. Nadležno ministarstvo će zaprimljeni 

dokumentirani zahtjev, zajedno s provizijom i ostalim potrebnim elementima jamstva koje 

odredi, dostaviti u roku od 45 dana od zaprimanja Ministarstvu radi davanja mišljenja i 

prijave Europskoj komisiji, u skladu s odredbama zakona kojim su uređene državne potpore. 

Prije dostave Ministarstvu nadležno ministarstvo dužno je ocijeniti: 

 

– temelj donošenja prijedloga dodjele jamstva u obliku programa ili druge osnove za 

podnošenje zahtjeva za dodjelu jamstva 

 

– bonitet tražitelja 

 

– ocjenu stanja zaduženosti 

 

– efekte novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnosti te 

 

– izraditi stručno mišljenje i jasno opredjeljenje prema odobrenju predloženog jamstva. 

 

(9) Pri ocjeni zahtjeva za davanje državnog jamstva uzimat će se u obzir: 

 

– potpora kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog 

djelovanja i koji utječu na izvozni učinak i 

 

– gospodarska stabilnost i važnost u regionalnom razvitku. 

 

(10) Nadležno ministarstvo, u roku od 30 dana od zaprimanja odobrenja prijedloga državne 

potpore od Europske komisije, odnosno mišljenja Ministarstva ako se radi o državnoj potpori 

izuzetoj od obveze prijave Europskoj komisiji, odnosno odluke Europske komisije o 

nepostojanju državne potpore, u skladu s odredbama zakona kojim su uređene državne 

potpore, dostavlja Ministarstvu dokumentirani zahtjev tražitelja jamstva, zajedno s: 

 

– određenom provizijom i ostalim potrebnim elementima jamstva 

 

– odobrenjem prijedloga državne potpore od Europske komisije, odnosno mišljenjem 

Ministarstva ako se radi o državnoj potpori izuzetoj od obveze prijave Europskoj komisiji ili 

odlukom Europske komisije o nepostojanju državne potpore, odnosno mišljenjem 

Ministarstva o nepostojanju državne potpore 

 

– svojom ocjenom i mišljenjem iz stavka 8. ovoga članka te 

 

– prijedlogom odluke o dodjeli jamstva. 

 

(11) Nadležnim ministarstvom, odnosno ministarstvom nadležnim za podnošenje zahtjeva 

Ministarstvu financija za izdavanje mišljenja i prijavu programa jamstava Europskoj komisiji, 

u smislu ovoga članka, smatra se ono ministarstvo u čijem su djelokrugu i koje obavlja 

poslove vezane za namjene za koje se predviđa izdavanje jamstava iz programa jamstava. 
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(12) Ministarstvo, uz procjenu kreditnih uvjeta banaka davatelja kredita, obvezno je Vladi 

uputiti svoje mišljenje najkasnije u roku od 30 dana od dostave dokumentacije iz stavka 8. 

ovoga članka. 

 

(13) Činidbena jamstva iz stavka 1. ovoga članka, koja su u pravilu vezana za okončanje 

posla, mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju 

brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te 

za infrastrukturne projekte koji se izvode na osnovi ugovora o koncesiji ili zajedničkih 

ulaganja. 

 

(14) Vlada može iznimno odobriti jamstvo za zaduženje određenog korisnika vezano za 

provedbu prioritetnog programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku 

stabilnost, radi ublažavanja gospodarske nerazvijenosti određenog područja, uklanjanja ratnih 

šteta, obnove ili hitne obnove od posljedica elementarnih nepogoda. 

 

(15) Jamstvo koje, sukladno Zakonu, odobrava Vlada može biti u obliku posebnog dokumenta 

ili ugovora o jamstvu. 

 

(16) Jamstvo se može mijenjati ili dopunjavati uz suglasnost Vlade, a iznimno, samo uz 

suglasnost ministra financija, i to ako se izmjenama i dopunama ugovaraju uvjeti zaduživanja 

koji su povoljniji za korisnika kredita. 

 

(17) Za dana jamstva ugovorom o izdavanju jamstva uređuju se obveze tražitelja jamstva i 

instrumenti osiguranja. 

 

(18) Za jamstva koja se aktiviraju Ministarstvo može Financijskoj agenciji dati nalog za 

naplatu po aktiviranom državnom jamstvu radi namirenja duga. 

 

(19) Potraživanja Ministarstva, na temelju utvrđenih obveza dužnika, imaju isti prioritet u 

izvršavanju kao i nalozi za javna davanja, u odnosu na sve ostale naloge po obvezama 

dužnika, njegova pravnog sljednika ili solidarnog jamca. 

 

(20) Ako zbog neizvršenja kreditnih obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave bude aktivirano državno jamstvo, ta jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave može izvršavati samo nužne rashode (minimalne plaće za zaposlene, doprinose, 

minimalne rashode za materijal i usluge). 

 

Članak 40. 

 

(1) Jedinicama lokalne samouprave sa statusom područja posebne državne skrbi (u cijelosti) 

čija vrijednost indeksa razvijenosti prelazi 75 posto prosjeka Republike Hrvatske isplaćivat će 

se pomoć iz razdjela 025 – MINISTARSTVO FINANCIJA, i to: 

 

– jedinicama lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75,01 posto i 

100 posto prosjeka Republike Hrvatske isplaćivat će se pomoć u iznosu od 30 posto prihoda 

iz stavka 2. ovoga članka 

 

– jedinicama lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 100,01 posto i 

125 posto prosjeka Republike Hrvatske isplaćivat će se pomoć u iznosu od 15 posto prihoda 

iz stavka 2. ovoga članka 
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– jedinicama lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 125,01 posto 

prosjeka Republike Hrvatske isplaćivat će se pomoć u iznosu od 5 posto prihoda iz stavka 2. 

ovoga članka. 

 

(2) Osnovica za izračun pomoći iz stavka 1. ovoga članka prihod je od poreza na dobit 

ostvaren u 2013. godini na području jedinice lokalne samouprave te izravne pomoći iz 

razdjela 025 – MINISTARSTVO FINANCIJA iz 2013. godine uvećano za dio poreza na 

dohodak koji je jedinica lokalne samouprave u 2013. godini ostvarila iz uvećanog udjela u 

porezu na dohodak zbog svoje pripadnosti području posebne državne skrbi. 

 

(3) Jedinicama lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskih područja, čija vrijednost 

indeksa razvijenosti prelazi 75 posto prosjeka Republike Hrvatske, isplaćivat će se pomoć iz 

razdjela 025 – MINISTARSTVO FINANCIJA, sukladno kriterijima iz stavka 1. ovoga 

članka, koja se umanjuje za iznos razlike prihoda od poreza na dohodak koji te jedinice 

ostvare temeljem članka 45. stavka 9. Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 100/15.) te prihoda koji 

bi ostvarile temeljem osnovne raspodjele prihoda od poreza na dohodak propisane stavkom 5. 

istog članka navedenoga Zakona, uvećano za pomoći iz članka 52. ovoga Zakona. 

 

(4) Općine i gradovi iz stavka 1. i 3. ovoga članka mogu koristiti pomoći iz stavka 1. ovoga 

članka samo za financiranje Materijalnih rashoda (skupina 32 Računskog plana proračuna) i 

Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (razred 4 Računskog plana proračuna, osim za 

nabavu osobnih automobila – osnovni račun 42311 Osobni automobili). 

 

Članak 52. 

 

(1) Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom 2017. godine iz 

Proračuna će se isplaćivati pomoć u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji 

su ostvarivali tijekom 2016. godina i prihoda od poreza na dohodak koji će ostvarivati tijekom 

2017. godine. 

 

(2) Razliku iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Ministarstvo financija i do svakog 15. u 

mjesecu isplaćuje razliku utvrđenu za prethodni mjesec. 

 

(3) Pomoći koje se na temelju ovoga članka isplaćuju iz razdjela 025 – MINISTARSTVO 

FINANCIJA nenamjenska su sredstva i ne smatraju se tekućim pomoćima iz državnog 

proračuna sukladno propisima kojima su uređena mjerila za određivanje plaća i naknada 

župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i 

namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. 

 

(4) Ministarstvo financija će tijekom 2017. godine, a najkasnije do 31. svibnja 2017. 

predložiti novi model financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
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