
PRIJEDLOG 

Klasa: 
Urbroj: 

Zagreb, 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

Predmet: Konačni prijedlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima 
- amandmani Vlade 

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 
- pročišćeni tekst i 5/2014 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske na 
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima podnosi 
sljedeće 

A M A N D M A N E 

Amandman I. 

U članku 3. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

,,U stavku 6. riječi: ,,u slučaju iz stavka 2. članka 26. ovoga Zakona," brišu se.". 

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4. 

Obrazloženje: 

Predloženi amandman u vezi je s amandmanom Kluba zastupnika HDZ-a (koji 
se predlaže prihvatiti), a kojim je predloženo da se stavak 6. članka 29. izmijeni na način da se 
propiše da ako je stopa ugovornih kamata viša od stope zateznih kamata one ne mogu teći 
poslije dužnikova zakašnjenja. Kako bi se odredba pojasnila i ne bi izazivala dvojbe u 
primjeni, amandmanom se predlaže brisati upućivanje na članak 26. stavak 2. koji propisuje 
visinu stope ugovornih kamata između trgovaca i trgovca i osobe javnog prava. Ovo 
upućivanje potrebno je brisati kako bi iz odredbe bilo nedvojbeno da svaki dužnik, bez obzira 
radi li se o trgovcu ili ne, nakon zakašnjenja plaća kamatu po stopi zateznih kamata a ne po 
stopi ugovornih kamata kada je ta stopa viša od stope zateznih kamata. Predloženi amandman 
potreban je jer bi se u protivnom članak 29. stavak 6. (u tekstu kako je predložen 
amandmanom Kluba zastupnika HDZ-a) mogao tumačiti tako da se odnosi samo na osobe iz 
članka 26. stavka 2. (trgovce i osobe javnog prava) a ne na sve dužnike. 



Amandman II. 

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi: 

„Članak 5.a 

Hrvatska narodna banka objavit će 1. kolovoza 2015. godine prosječnu kamatnu stopu 
na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim 
društvima izračunatu za referentno razdoblje od 1. studenoga 2014. do 30. travnja 2015. 
godine. 

Hrvatska narodna banka objavit će 1. kolovoza 2015. godine prosječne ponderirane 
kamatne stope na stanja kredita iz članka l l .b i članka l l .c Zakona o potrošačkom 
kreditiranju (Narodne novine, br. 75/2009, 112/2012,143/2013, 147/2013 i 9/2015) prema 
podacima dostupnim na dan 30. travnja 2015. godine. 

Prosječna kamatna stopa iz stavka 1. ovoga članka i prosječne ponderirane kamatne 
stope iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se za razdoblje od 1. kolovoza 2015. do 31. 
prosinca 2015. godine.". 

Obrazloženje: 

Prema predloženom Zakonu, Hrvatska narodna banka dužna je svakog 1. 
siječnja i 1. srpnja u Narodnim novinama objaviti prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita 
odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatu 
za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu, odnosno prosječne ponderirane 
kamatne stope na stanja kredita obuhvaćenih člankom l l .b i l l .c Zakona o potrošačkom 
kreditiranju (stambeni i potrošački krediti s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u 
kunama bez valutne klauzule, u EUR i kunama s valutnom klauzulom u EUR, u CHF i u 
kunama s valutnom klauzulom u CHF). Kako bi se omogućila primjena predloženog Zakona 
od 1. kolovoza 2015. godine, potrebno je predloženi Zakon dopuniti odredbom koja će 
obvezati Hrvatsku narodnu banku da objavi navedene kamatne stope 1. kolovoza 2015. 
godine. 

Amandman III. 

Članak 6. mijenja se i glasi: 

„Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. kolovoza 2015. 
godine.". 

Obrazloženje: 

Amandman je potreban kako bi se odgodilo stupanje na snagu predloženog 
Zakona. 

PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 
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