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UVOD  
 
Prema Zakonu o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) 
Hrvatski sabor donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za 
sljedeće dvije proračunske godine do kraja tekuće godine i to u roku koji 
omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. 
 
Međutim, radi održavanja parlamentarnih izbora donošenje Državnog 
proračuna Republike Hrvatske za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu nije 
moguće u rokovima utvrđenim člankom 39. Zakona o proračunu. 
 
U navedenom slučaju, a sukladno članku 42. Zakona o proračunu, Hrvatski 
sabor donosi Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa 
državnih tijela i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog 
proračuna u prva tri mjeseca 2016. godine. U razdoblju privremenog 
financiranja financiraju se isti programi koji su se obavljali tijekom 2015. godine 
(iznimka su samo programi koji se financiraju iz namjenskih i vlastitih izvora), a 
korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih, niti preuzimati nove obveze. 
 
Privremeno financiranje u 2016. godini obavljat će se razmjerno rashodima 
izvršenim u prva tri mjeseca 2014. godine, a najviše do ¼ ukupno izvršenih 
rashoda bez izdataka 2014. godine, u vremenu najdužem za prva tri mjeseca 
2016. godine. Nakon proteka privremenog financiranja, u tom razdoblju 
ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci uključuju se u proračun 
tekuće godine. 
 
 
MAKROEKONOMSKI OKVIR  
 
Nakon zaustavljanja negativnih kretanja gospodarske aktivnosti u 2015., u 
2016. godini očekuje se blago ubrzanje gospodarskog rasta. Predviđa se da će 
daljnji oporavak gospodarske aktivnosti prvenstveno proizaći iz rasta domaće 

potražnje. Tako se pozitivan doprinos gospodarskom rastu očekuje od 
potrošnje kućanstava te bruto investicija u fiksni kapital, uslijed jačanja 
potrošačkog i poslovnog povjerenja te kreditne aktivnosti banaka, povoljnijih 
kretanja na tržištu rada, kao i snažnijeg povlačenja sredstava iz fondova 
Europske unije. Neznatan doprinos rastu doći i od neto inozemne potražnje 
pod utjecajem pozitivnih gospodarskih kretanja u međunarodnom okruženju. 
Opisani oporavak gospodarske aktivnosti odvijat će se u okruženju stabilne i 
niske inflacije. 

 
 
PROCJENA KRETANJA PRIHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA U PRVOM 
TROMJESEČJU 2016. GODINE 
 
Projekcije prihoda za prvo tromjesečje 2016. godine polaze od ostvarenja u 
prvom tromjesečju 2015. godine te prate procijenjenu dinamiku kretanja 
osnovnih makroekonomskih pokazatelja. Također, u izračun projekcije prihoda 
u prvom tromjesečju 2016. godine uzet je u obzir učinak izmjena poreznih 
propisa koji su stupili na snagu tijekom 2015. godine, a u 2016. imaju 
cjelogodišnji učinak. Prema projekcijama Ministarstva financija, u prvom 
tromjesečju 2016. godine, ukupno se planira prikupiti 26,6 milijardi kuna 
prihoda što čini povećanje od 13,1% u usporedbi s Q1 2015. godine.  
 
Prihod od poreza na dohodak za prvo tromjesečje 2016. godine projicira se u 
iznosu od 486,1 milijun kuna, a procjena je temeljena na kretanju rasta 
nominalnih bruto plaća i zaposlenosti, uzimajući u obzir i dinamiku kretanja 
ovog poreznog prihoda tijekom godine. U odnosu na Q1 2015. godine prihod 
od poreza na dohodak raste za 0,6%. 
 
U prvom tromjesečju 2016. godine planira se prikupiti 1,6 milijardi kuna prihoda 
od poreza na dobit, a procjena je rezultat izračuna akontacija koje na temelju 
ostvarene dobiti u 2014. godini poslovni subjekti uplaćuju do travnja 2016. 
godine, odnosno do godišnjeg obračuna dobiti za 2015. godinu.      
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Prihod od poreza na dodanu vrijednost u prvom tromjesečju 2016. godine 
očekuje se u iznosu od 9,7 milijardi kuna, što je stagnacija u odnosu na prvo 
tromjesečje 2015. godine. Projekcija prihoda od PDV-a temelji se na 
procijenjenom rastu osobne potrošnje, usklađeno s dinamikom kretanja ovog 
prihoda tijekom godine. Kako je u prvom tromjesečju 2015. godine prihod od 
PDV-a prikupljen na vrlo visokoj razini, što je dijelom rezultat naplate starih 
dugovanja, tako se za prvo tromjesečje 2016. godine, usprkos očekivanom 
povećanju potrošnje, planira prikupiti sličan iznos PDV-a kao u 2015.     
 
Za prvo tromjesečje 2016. prihodi od trošarina projicirani su u iznosu od 2,7 
milijardi kuna, što u odnosu na isto razdoblje 2015. godine čini povećanje od 
3,7%. Najznačajniji rast u prvom tromjesečju 2015. godine očekuje se po 
osnovi trošarina na energente i električnu energiju i to za 4,9%, a rast 
prvenstveno proizlazi iz cjelogodišnjeg učinka povećanja iznosa trošarina na 
naftne derivate iz travnja 2015. godine. Također, u travnju 2015. godine, radi 
usklađivanja relevantnog zakonodavstva s regulativom EU povećane su i 
trošarine na duhan i duhanske proizvode. Ovo povećanje tijekom 2016. ima 
cjelogodišnji učinak te se u prvom tromjesečju očekuje i rast prihoda po ovoj 
osnovi za 3,8%. Predloženim Izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, 
olakšava se porezni teret za male pivare te stoga u prvom tromjesečju 2016. 
godine projicira pad prihoda od trošarina na pivo i to za 10,7%. Ostali 
trošarinski prihodi projicirani su na temelju očekivane potrošnje trošarinskih 
proizvoda, koja zahvaljujući oporavku gospodarstva, uglavnom raste.   
 
Projekcija prihoda od ostalih poreza u prvom tromjesečju 2016. godine iznosi 
78,2 milijuna kuna i bilježi smanjenje od 7,6% u odnosu na isto razdoblje 
prethodne godine. Ovo smanjenje rezultat je trenda u smanjenju cijena polica 
osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja.     
 
Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću u 
prvom tromjesečju 2016. godine projicirani su u iznosu od 76,6 milijuna kuna, 
dok se naknade za priređivanje igara na sreću u isto vrijeme planiraju prikupiti 
u iznosu od 156,9 milijuna kuna.  

 
Projekcija prihoda od carina za prvo tromjesečje 2016. godine, iznosi 74,1 
milijun kuna.  
 
Projicirani iznos prihoda od socijalnih doprinosa u prvom tromjesečju iznosi 
5,2 milijarde kuna, a rezultat je očekivanog kretanja na tržištu rada, odnosno 
očekivanog kretanja bruto plaća i broja zaposlenih. 
 
Projekcija prihoda od pomoći u najvećoj mjeri (oko 95%) se temelji na 
očekivanim sredstvima Europske unije, koja su direktno vezana uz projekte 
financirane iz fondova EU te izravna plaćanja u poljoprivredi. Ostale pomoći 
odnose se na pomoći inozemnih vlada, pomoći unutar opće države i pomoći iz 
proračuna. Plan ukupnih prihoda od pomoći za prvo tromjesečje 2016. godine 
iznosi 3,4 milijarde kuna što je značajan rast u odnosu na isto razdoblje 
prethodne godine, a rezultat je sve bolje iskorištenosti sredstava fondova EU. 
 
U prvom tromjesečju 2016. godine planirano je da će se prihodi od imovine 
ostvariti u iznosu od 749,3 milijuna kuna, pri čemu se najveći dio odnosi na 
prihode od financijske imovine, odnosno na uplatu dobiti HNB-a.   
 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 
propisima i naknada za prvo tromjesečje 2016. godine projicirani su u iznosu 
od 721,0 milijun kuna.   
 
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od 
donacija u prvom tromjesečju 2016. planiraju se u iznosu od 261,1 milijun 
kuna, dok se prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih 
obveza planiraju u iznosu od 1,1 milijardu kuna. 
 
Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi u prvom tromjesečju 2016. 
godine planirani su u iznosu od 145,9 milijuna kuna.  
 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za prvo tromjesečje 2016. godine 
planirani su u iznosu od 84,8 milijuna kuna, a najveći dio tih prihoda odnosi se 
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na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine i to u iznosu od 73,1 
milijun kuna. 
 
Tablica 1. Prihodi privremenog financiranja 2016. godine 

 
Izvor: Ministarstvo financija 
 
 
 
 

PROCJENA KRETANJA RASHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA U PRVOM 
TROMJESEČJU 2016. GODINE 
 
U prva tri mjeseca 2016. godine prema odredbama Zakona o proračunu 
nastavljaju se financirati isključivo oni programi, aktivnosti i projekti koji su 
neophodni za obavljanje poslova i funkcija proračunskih korisnika državnog 
proračuna te prava primatelja sredstava proračuna utvrđena zakonima i drugim 
propisima. 
Sukladno navedenom ukupno planirani rashodi u prvom tromjesečju 2016. 
iznose 31,5 milijardi kuna.    
 
Člankom 42. Zakona o proračunu utvrđeno je da se privremeno financiranje u 
2016. godini obavlja razmjerno rashodima izvršenim u prva tri mjeseca 2014. 
godine, a najviše ¼ ukupno izvršenih rashoda bez izdataka 2014. godine.  
S obzirom da su ukupni rashodi u Državnom proračunu za 2014. godinu iznosili 
104.819.120.194 kune, ¼ predstavlja iznos od 26,2 milijardi kuna. U toj visini 
planirani su rashodi proračunskih korisnika financirani iz izvora financiranja opći 
prihodi i primici, doprinosi i namjenski primici. U razdoblju privremenog 
financiranja ne mogu se otvarati nove aktivnosti i projekti za izvore financiranja 
opći prihodi i primici, doprinosi i namjenski primici, već se isključivo financiraju 
oni obuhvaćeni državnim proračunom za 2015. godinu. 
Važno je istaknuti kako u izvršenje ukupnih rashoda u Državnom proračunu za  
2014. godinu nije uključeno izvršenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osiguranje koji je od 1. siječnja 2015. izvan sustava Državne riznice.  
 
Kako bi se osiguralo praćenje korištenja sredstava dobivenih temeljem naplate 
različitih prihoda, uz ekonomsku, programsku i organizacijsku klasifikaciju, u 
sustav državnog proračuna (ali i proračuna jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave) uvedena je i klasifikacija po izvorima financiranja. 
Osnovni izvori financiranja jesu opći prihodi i primici, doprinosi, vlastiti prihodi, 
prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije i namjenski primici. 
 
Na visinu manjka proračuna opće države utječu izvori financiranja opći prihodi i 
primici, doprinosi te namjenski primici. Za ostale izvore financiranja 
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proračunska potrošnja ograničena je visinom ostvarenja prihoda po tim 
izvorima te zato nemaju utjecaj na manjak proračuna opće države. Zakonom o 
proračunu daje se fleksibilnost u izvršavanju rashoda i izdataka koji se 
financiraju iz izvora vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći i 
donacije na način da se propisuje mogućnost njihova izvršavanja u iznosima 
većim od planiranih, a ograničenje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda. 
Dodatno, neiskorišteni prihodi iz ovih izvora u jednoj godini mogu se prenijeti i 
trošiti u drugoj godini.  
 
Sukladno navedenim odredbama Zakona o proračunu, rashodi financirani iz 
izvora vlastiti prihodi, pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene planirani 
su u iznosima očekivanih priljeva u prva tri mjeseca 2016. i iznose 5,3 milijarde 
kuna. Isti ne ulaze u limit od ¼ prihoda 2016. godine jer im je Zakon o 
proračunu dao tu fleksibilnost, ali i ograničio izvršenje na način da se aktivnosti 
i projekti iz ovih izvora, bez obzira na planirani iznos, ne mogu izvršavati ako 
sredstva prethodno nisu prihodovana.  
 
Tablica 2: Rashodi u prvom tromjesečju 2016. godine prema izvorima 
financiranja 

 
Izvor: Ministarstvo financija 
 
 
 

Ukupni rashodi poslovanja u prvom tromjesečju 2016. godine planirani su u 
iznosu od 30,6 milijardi kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 
iznosu od 876,8 milijuna kuna. 
 
 
Tablica 3: Rashodi u prvom tromjesečju 2016. godine prema ekonomskoj 
klasifikaciji 

2014.*
Plan 
2015.

Plan
I-III 2016.

Indeks
16./15.

UKUPNO 110.231 118.975 31.498 26,5
3 Rashodi poslovanja 108.404 115.624 30.621 26,5

31 Rashodi za zaposlene 21.433 24.671 6.142 24,9
32 Materijalni rashodi 7.590 10.162 2.250 22,1
34 Financijski rashodi 10.357 11.000 2.967 27,0
35 Subvencije 5.174 6.040 2.512 41,6
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 8.647 12.468 3.900 31,3
37 Naknade građ.i kućan.na tem.osig.i dr. naknade 50.382 44.932 11.180 24,9
38 Ostali rashodi 4.819 6.352 1.669 26,3

4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) 1.827 3.351 877 26,2
* isključeno izvršenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji je od 1.1.2015. izvan sustava Državne riznice

(000 HRK)

 
Izvor: Ministarstvo financija 
 
 
Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 6,1 milijardu kuna što čini 26,5 
posto plana za 2015. godinu i omogućit će redovnu isplatu plaća u prvom 
tromjesečju 2016. godine.  
 
Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2,3 milijarde kuna. Unutar ovog 
iznosa planirani su isključivo rashodi neophodni za nesmetano funkcioniranje 
proračunskih korisnika državnog proračuna.  
 
Financijski rashodi planirani su u iznosu od 3,0 milijarde kuna od čega 2,9 
milijardi kuna rashoda za kamate. 
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Subvencije su planirane u iznosu od 2,5 milijardi kuna i to najvećim dijelom za 
resor poljoprivrede i ruralnog razvoja u iznosu od 1,7 milijardi kuna iz izvora 
pomoći odnosno Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EAGF) i 
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EARDF).  
 
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 
od 3,9 milijardi kuna od čega najveći dio čini doprinos Republike Hrvatske 
proračunu Europske unije u iznosu od 1,6 milijardi kuna. U okviru ove 
kategorije rashoda također su planirana dodatna sredstva izravnanja za 
decentralizirane funkcije u iznosu od 439,2 milijuna kuna te transfer 
proračunskih sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u iznosu 
od 600,0 milijuna kuna. Pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave u razdjelu 025 – Ministarstvo financija planirane su u iznosu od 
140,2 milijuna kuna. 
 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 
planirane su u iznosu od 11,2 milijarde kuna kako bi se omogućilo redovito 
funkcioniranje i stabilnost mirovinskog sustava te socijalnih programa. Unutar 
ovog iznosa osigurane su mirovine u iznosu od 9,1 milijardu kuna, naknade 
nezaposlenima u iznosu od 480,0 milijuna kuna, socijalne pomoći i naknade u 
iznosu od 490,0 milijuna kuna, doplatak za djecu u iznosu od 403,4 milijuna 
kuna  te porodiljne naknade u iznosu od 272,7 milijuna kuna.  
 
Ostali rashodi planirani su u iznosu od 1,7 milijardi kuna. Unutar ovog iznosa 
planirana su sredstva za tekuće i kapitalne donacije u iznosu od 547,3 milijuna 
kuna, proračunsku zalihu u iznosu od 131,3 milijuna kuna i kapitalne pomoći u 
iznosu od 697,0 milijuna kuna. U okviru ove kategorije rashoda planiran je i 
prijenos sredstava Europske unije subjektima izvan općeg proračuna u iznosu 
od 210,3 milijuna kuna.  
 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 876,8 
milijuna kuna što je u skladu s odredbama Zakona o proračunu prema kojima 
korisnici u fazi privremenog financiranja ne mogu stvarati nove obveze, već 
izvršavati isključivo dospjele obveze po kapitalnim projektima u tijeku.  

Tablica 4: Rashodi u prvom tromjesečju 2016. godine prema funkcijskoj 
klasifikaciji 
 

 
Izvor: Ministarstvo financija 
 
Gledano kroz funkcijsku klasifikaciju najveći udio u rashodima planiranim u 
prvom tromjesečju 2016. godine imaju rashodi za socijalnu zaštitu s iznosom 
od 11,6 milijardi kuna. 
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RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA U PRVOM 
TROMJESEČJU 2016. GODINE 
 
U prvom tromjesečju 2016. godine ukupni prihodi državnog proračuna planirani 
su u iznosu od 26,6 milijardi kuna, a ukupni rashodi državnog proračuna u 
iznosu od 31,5 milijardi kuna. Deficit državnog proračuna u prvom tromjesečju 
2016. planiran je u iznosu od 4,9 milijardi kuna. 
 
Tablica 5: Ukupni prihodi, rashodi i financiranje državnog proračuna u 
prvom tromjesečju 2016. godine 
 

 
Izvor: Ministarstvo financija 
 
 
Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja za prvo tromjesečje 2016. 
planirani su u iznosu od 6,0 milijardi kuna. U strukturi primitaka od financijske 
imovine i zaduživanja primici od izdanih vrijednosnih papira planirani su u 
iznosu od 3,1 milijardu kuna dok su primici od zaduživanja planirani u iznosu od 
2,9 milijardi kuna što ukupno čini 99,6% ukupno planiranih primitaka od 
financijske imovine i zaduživanja. Primljeni povrati glavnice danih zajmova i 
depozita planirani su u iznosu od  22,0 milijuna kuna. 
 
Ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u navedenom razdoblju 
planirani su u iznosu od 3,2 milijarde kuna. U strukturi izdataka za financijsku 

imovinu i otplate zajmova najveći udio od čak 89,8%, imaju izdaci za otplatu 
glavnice primljenih kredita i zajmova. Izdaci za dane zajmove i depozite iznose 
174,7 milijuna kuna dok su ukupni izdaci za dionice i udjele u glavnici u prvom 
tromjesečju 2016. planirani u iznosu od 155,8 milijuna kuna. 
 
Zatvarajuća stavka između ukupnih primitaka od financijske imovine i 
zaduživanja te ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova te 
ukupnog manjka proračuna je prijenos depozita iz prethodne godine u iznosu 
od 2,1 milijardu kuna. 
 


