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MIŠLJENJA NA ZAKONE | Hrvatska zajednica županija 

 

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  
Radna skupina za financije i proračun Hrvatske zajednice 
županija proučila je Nacrt zakona o financiranju lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, a zaključke je, kao 
uvodnu raspravu o temi  na Kolegiju župana u srpnju, 
prezentirao Ivica Bošnjak, pročelnik Upravnog odjela za 
financije  Zagrebačke županije.  Župani su usuglasili zajednički 
stav Hrvatske zajednice županija koji donosimo u nastavku 
teksta. 
Kako je porez na dohodak najvažniji prihod županija od kojeg 
se financiraju kapitalni i tekući projekti, tako svaka njegova 
promjena ima značajan utjecaj na razvoj cijelog područja 
županije. Unazad deset godina svjedoci smo smanjivanja 
izvornih prihoda županija, najprije uslijed brojnih poreznih 
reformi kojima se u pravilu smanjivala razina prihoda 
županija. 

Ukoliko bi udio poreza na dohodak ostao na predloženoj razini od 17%, to bi moglo dovesti do  
smanjivanja intenziteta investicija– po osnovi javnih potreba u zdravstvu, socijalnoj skrbi, 
kulturi, sportu i poticanju poduzetništva, poljoprivrede i turističkih projekata. Hrvatska 
zajednica županija podržava  već 2 godine unatrag, prijedlog pojednostavljena modela 
financiranja sa sadašnjih pet na jedan jedinstveni model raspodjele poreza na dohodak, kao i da 
se porez na dohodak s osnova kamata na štednju usmjeri u potpunosti na jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. Podržali smo i prijedlog da se financiranje 
decentraliziranih funkcija u potpunosti izdvoji iz poreza na dohodak te se financira iz drugih 
prihoda i da se putem Fonda fiskalnog izravnanja smanji nejednakost fiskalnog kapaciteta 
JLP(R)S uz čije je uvođenje predviđeno istovremeno i ukidanje svih kriterija za dodjelu pomoći 
iz Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske. Predložili smo da se novim 
Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave poveća udio 
županija na 20% uz smanjenje udjela za fiskalno izravnanje na 20% i da se u stvarnosti izvrši 
fiskalna decentralizacija svih „decentraliziranih“ funkcija koje su prenijete županijama – putem 
novih izvora financiranja za iste, u kojima bi županije imale svoje udjele.  
 
Obrazovanje i kultura 

Voditeljica Radne skupine za obrazovanje i kulturu 
Hrvatske zajednice županija Vesna Šerepac, pročelnica 
Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku 
kulturu Virovitičko-podravske županije, aktivno je 
sudjelovala u radu Radne skupine pri Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja za Prijedlog izmjena i dopuna 
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi. Osim toga, članovi Radne skupine često 
razmjenjuju iskustva po pitanju provođenja projekata. 
Posebna gošća sjednice Radne skupine u srpnju bila je 

Vesna Bedeković, predsjednica Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. 
„Zahvaljujem se na pozivu na sjednicu, ovo je dobar put prema suradnji Sabora kao 
zakonodavnog tijela i županija kao nižih razina vlasti. S obzirom na to da sam u jednom trenutku 
svoje profesionalne karijere bila pročelnica, jako dobro razumijem što radite. Naglasila bih i 
kako su sve češće dislocirane sjednice Vlade pokazatelj kako je i premijer Plenković svjestan 
potrebe „spuštanja“ na regionalnu razinu“, rekla je Bedeković istaknuvši kako je to dobar način 
dvosmjerne komunikacije u kojoj svi, bez obzira na političku opciju, trebaju zajedno raditi na 
poboljšanju sustava. 

 


