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HRVATSKI SABOR 

KLASA: 400-06/14-0l!04 
URBROJ: 65-14-02 

Zagreb, 12. rujna 2013. 

ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA 
HRVATSKOGASABORA 

PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDMCI:YIA 
RADNIH TUELA 

Na temelju clanka 13. stavka 1. podstnvka 3., a u vezi s clankorn 109. stavkorn 
2. lakona 0 proracunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12), u prilogu upucujem 
Prijedlog potugodisnjeg izvjestaja 0 izvrsenju Driavnog proracuna Republike 
Hrvatske zn prvo polugodiste 2014. godine i Prijedlog polugodisnjeg izvjeitaja 0 

primjeni fiskulnih pravila za prvo polugodiste 2014., koji je predsjedniku IIrvatskoga 
sabora dostavila Vlada Rcpublikc Hrvatske, aktom od 11. rujna 20B. godine. 

Za svoje predstavnikc, koji cc U njczino irne sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih raduih tijela, Vlada je odredila mr. sc. Borisa Lalovca, ministra financija, 
Igora Radenovica, zamjenika minisrra financija, Miljcnka Ficora, pomocnika ministra 
financija i glavnog drzavnog riznicara, te dr. sc. Maroja Langa, pornocnika ministra financija, 

PREDSJEDNIK 



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa: 400-06114-01104
Urbroj: 50301-05/76-14-2

Zagreb, 11. rujna 2014.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Prijedlog polugodisnjeg izvjestaja o izvrsenju Drzavnog proraduna Republike
Hrvatske za prvo porugodiste 2014. godine i prijedlog polugodisnjeg izvjestaja
o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodiSte 2014. godine

Na temelju dlanka 109. stavka 2. Zakona o proradunu (f.larodne novine, br.
87/2008 i 13612012), Vlada Republike Hrvatske podnosi prijedlog polugodisnjeg izvjeStaja o
izvrsenju Drzavnog proraduna Republike Hrvatske za prvo polugodiste 2014. godine, na
donoienje.

Prijedlog polugodi5njeg izvjeitaja o izwsenju DrZavnog proraduna Republike
Hwatske za prvo polugodi5te 2014. godine sadrZi:

- Op6i dio DrZavnog proraduna Republike Hrvatske za prvo polugodidte 2014. godine
- SaZetak A. Raduna prihoda i rashoda i B. Raduna financiranja za prvo

polugodi5te 2014. godine
- A. Radun prihoda i rashoda za prvo polugodi5te 2014. godine
- B. Radun financiranja za prvo polugodiite 2014. godine
- Radun financiranja za prvo polugodi5te 2014. godine _ analitika

- Posebni dio Drzavnog proraduna Republike Hrvatske za p.uo polugodiste 2014.
godine po proradunskim korisnicima
- Organizacijska klasifikacija
- Ekonomska klasifikacija
- Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti)

- Izvjeitaj o zaduzivanju na domaiem i stranom trzistu novca i kapitala u prvom
polugodiStu 2014. godine

- Izvje5taj o kori5tenju proradunske zalihe u prvom polugodiStu 2014. godine

- Izvjestaj o danim drZavnim jamstvima i izdacima po drzavnim jamstvima u prvom
polugodistu 2014. godine



- OhazloZenje makroekonomskih pokazatelja u prvom polugodi5tu 2014. godine

- Obrazloienje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka DrZavnog proraduna
Republike tkvatske u prvom polugodi5tu 2014. godine

- Deficit opieg proraduna u prvom polugodi5tu 2014. godine

- Izvrienje financijskih planova izvanpromdunskih korisnika u prvom polugodi5tu 2014.
godine

- ObrazloLenje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproradunskih
korisnika u prvom polugodiStu 2014. godine.

Uz Prijedlog polugodiSnjeg izvlettaja o izwSenju Driavnog proraduna

Republike Hrvatske za prvo polugodiste 2014. godine Vlada Republike Flrvatske, na temelju
dianka 9. stavka 1. Zakona o fiskalnoj odgovomosti (l.latodne novine ,br. 139/2010 i l9l20l4)
i dlanka 16. stavka 2. Uredbe o sastavljanju i predqji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i
izvjeStaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 7812011, 10612012 i 130/2013),
podnosi i Prijedlog polugodi5njeg izvje5taja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodiSte

2014. godine, na donoienje.

Za svoje predstavnike, koji 6e u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila mr. sc. Borisa Lalovca, ministra financija,
Igora Radenovi (a, zan:|enika ministra financija, Miljenka Fidora, pomo6nika ministra
financija i glavnog drZavnog riznidara, te dr. sc. Mmoja Langa, pomo6nika ministra financija.
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S A D R Ž A J 
str. 

1. Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo 
polugodište 2014. godine 

 

3 

o Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa 
financiranja za prvo polugodište 2014. godine 

 

3 

o A. Račun prihoda i rashoda za prvo polugodište 2014. godine 5 

o B. Račun financiranja za prvo polugodište 2014. godine 12 

o Račun financiranja za prvo polugodište 2014. godine – 
analitika 

 

15 

2. Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo 
polugodište 2014. godine po proračunskim korisnicima 

 

 

o Organizacijska klasifikacija 20 

o Ekonomska klasifikacija 25 

o Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti) 124 

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca 
i kapitala u prvom polugodištu 2014. godine 

 

435 

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2014. 
godine 

 

446 

5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim 
jamstvima u prvom polugodištu 2014. godine 

 

449 

6. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u prvom polugodištu 
2014. godine 

 

455 

7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 
Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom polugodištu 2014. 
godine 

 

460 

8. Deficit općeg proračuna u prvom polugodištu 2014. godine 
 

480 

9. Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u prvom 
polugodištu 2014. godine 

 

482 

10. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 
izvanproračunskih korisnika u prvom polugodištu 2014. godine 

 

527 

 



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU 
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE 

ZA PRVO POLUGODIŠTE 2014. GODINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, rujan 2014. 
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