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Povjerenstvo za fiskalnu politiku 

Klasa:  021-19/19-10/01 

Broj:    6524-3-19 

Zagreb, 24. rujna 2019. 

 

        

 

2. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o Prijedlogu 

polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnoga proračuna Republike Hrvatske za prvo 

polugodište 2019. godine i Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 

prvo polugodište 2019. godine 

 

Povjerenstvo (dalje u tekstu: Povjerenstvo)  je na 1. sjednici održanoj 24. rujna 2019. godine 

raspravilo Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike 

Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine i Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o primjeni 

fiskalnih pravila za prvo polugodište 2019. godine, koje je Vlada Republike Hrvatske dostavila 

predsjedniku Hrvatskoga sabora, aktom od  12. rujna 2019. 

  

Povjerenstvo smatra kako su makroekonomske i proračunske projekcije korištene 

prilikom izrade Prijedloga državnog proračuna za 2019. godine bile realistične te, ako 

izostanu znatniji neočekivani događaji,  osiguravaju ostvarenje fiskalnih pravila u 2019. 

godini.  

 

Pravilo strukturnog salda. Makroekonomske projekcije iz Programa konvergencije 

Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022. upućuju na ispunjenje pravila strukturnog 

proračunskog salda u 2019. Strukturni proračunski saldo za 2019. projiciran je na razini od oko 

-0,8% BDP-a, što je više od srednjoročnog proračunskog cilja koji iznosi -1,75% BDP-a.  

 

Pravilo rashoda. U slučaju ispunjenja pravila strukturnog proračunskog salda, pravilo rashoda 

kojim se ograničava rast rashoda, ne primjenjuje se.  

 

Pravilo duga. Opisana makroekonomska i proračunska kretanja osiguravaju ispunjenje 

pravila duga. Naime, javni dug bi trebao pasti s 74,5% BDP-a s kraja 2018. na 71,3% BDP-a na 

kraju 2019. godine. Smanjenje udjela javnog duga u 2019. procjenjuje se na 3,2% što je više od 

potrebnog. 
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Povjerenstvo upozorava na rastući rizik ostvarenja fiskalnih pravila. Prihodi  se ostvaruju u 

skladu s planom u uvjetima nastavka gospodarskog rasta, unatoč poreznim izmjenama u 2019. 

godini kojima su prihodi smanjeni za čak 1,7% BDP-a. Istodobno rashodi rastu brže od 

potencijalnog rasta, a prisutan je i rizik ostvarenja rashoda za novoodobrena jamstva 

brodogradilištima i nastavka problema u sektoru zdravstva unatoč povećanim prihodima. Time 

se troše uštede ostvarene u proteklom razdoblju i smanjuje prostor za protuciklično djelovanje 

fiskalne politike. Stoga Povjerenstvo upozorava Vladu Republike Hrvatske na potrebu stroge 

kontrole rasta rashoda i u narednom razdoblju, posebice zbog očekivanog smanjenja 

proračunskih prihoda zbog predviđenih poreznih izmjena te rastućih rizika usporenja globalnog 

rasta.  

 

 

 


