
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 
br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

2015. godine donijela 

ZAKLJUČAK 

Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje 
amandmana na Konačni prijedlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o obveznim 
odnosima, i to: 

- zastupnika Dragutina Lesara, Kluba zastupnika HDZ-a i zastupnice Mirele Holy, svi 
od 30. lipnja 2015. godine, na članak 2. stavak 3. Konačnog prijedloga zakona, u tekstu koji 
glasi: 

,,U članku 2. stavak 3. briše se.", 

- Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora, sa sjednice održane 16. lipnja 2015. godine, 
na članak 3. stavak 2. Konačnog prijedloga zakona, 

- Kluba zastupnika HDZ-a od 30. lipnja 2015. godine, na članak 3. Konačnog 
prijedloga zakona u nomotehnički ispravljenom tekstu koji glasi: 

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

,,U stavku 6. riječi: „one teku i poslije dužnikova zakašnjenja" zamjenjuju se riječima: „one 
ne mogu teći poslije dužnikova zakašnjenja".". 

Klasa: 
Urbroj: 

Zagreb, 2015. 

PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 
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HRVATSKI SABOR 

Zastupnik Dragutin Lesar 
U Zagrebu, 30. lipnja 2015. 

c& 
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

Predmet: Amandman na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o obveznim odnosima, P.Z. br. 853 

Temeljem članka 196. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora podnosim 
amandman na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim 
odnosima, P.Z. br. 853: 

A M A N D M A N 

Na članak 2. 

U članku 2., stavak 3. briše se. 

Obrazloženje: 

Prema sadašnjoj odredbi članka 26. stavka 3. ako ugovorom nije određena kamatna 
stopa, vrijedi kamatna stopa u visini četvrtine stope zateznih zakonskih kamata. Predloženim 
izmjenama visina kamatne stope bi se povećala na polovinu stope zakonskih zateznih kamata. 
Čak i uz spuštanje stope zakonskih zateznih kamata s 12% na 8%, to bi predstavljalo porast 
kamatnih obveza građana s 3% na 4%, odnosno za 30 ili više posto. Predložene izmjene bit će 
vrlo tegobne za potrošače, to jest građane, korisnike kredita podignutih do 2012. godine, bez 
obzira je li ugovor podignut u HRK bez valutne klauzule ili uz valutnu klauzulu u CHF ili 
EUR. 

Zastupnik 

Dragutin Lesar 
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HRVATSKI SABOR 
Klub zastupnika HDZ-a 

Klasa: 022-03/15-01/75 
Urbroj: 6532-1-15-02 

Zagreb, 30. lipnja 2015.god. 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
gosp. Josipu Leki 

Predmet: - amandman na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o obveznim odnosima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br.853 

- dostavlja se, 

Na temelju članka 196. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine", br. 
81/2013), podnosimo sljedeći amandman 

AMANDMAN 

U članku 3. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:" U stavku 6. riječi "one teku i poslije 

dužnikova zakašnjenja " se brišu, a umjesto toga stavljaju se riječi :" one ne mogu teći poslije 

dužnikova zakašnjenja". 

OBRAZLOŽENJE 

Predloženim amandmanom dodatno se štiti pozicija dužnika jer je logično da dužnik plaća 

stopu zatezne kamate nakon zakašnjenja bez obzira koji je iznos ugovorenih kamata. 

Potpredsjedpik^tuUa HDZ-a 
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HRVATSKI SABOR 
Klub zastupnika HDZ-a 

Klasa: 022-03/15-01/75 
Urbroj: 6532-1-15-01 

Zagreb, 30.1ipnja2015.god. 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
gosp. Josipu Leki 

Predmet: - amandman na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o obveznim odnosima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br.853 

- dostavlja se, 

Na temelju članka 196. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine", br. 
81/2013), podnosimo sljedeći amandman 

AMANDMAN 

U članku 2. Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim 

odnosima stavak 3 se briše. 

OBRAZLOŽENJE 

Važećom odredbom stavka 3.članka 26 Zakona o obveznim odnosima utvrđeno je da ukoliko 

su kamate ugovorene, ali nije određena njihova stopa, između osoba od kojih je barem jedna 

trgovac, vrijedi kamatna stopa u visini četvrtine stope zakonskih zateznih kamata, a između 

trgovaca polovina stope zakonskih zateznih kamata. 

Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima 

predlaže se da ukoliko su kamate ugovorene, ali nije određena njihova stopa, vrijedi kamatna 

stopa u polovi stope zakonskih zateznih kamata čime se, usprkos smanjenja stope zatezne 

kamate, ugovorena kamatna stopa povećava te se time pogoršava položaj dužnika odnosno 



velikog broja građana u odnosu na vjerovnike. Stoga se predlaže brisanje stavka 3 članka 2 

Konačnog prijedloga zakona te zadržavanje važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima. 

Potpredsjednffifflybcyzastiwnika HDZ-a 

Davorin Mlakar, 
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MIRELA HOLY, zastupnica ORaH-a 

u Hrvatskome saboru 

Zagreb, 30. lipnja 2015. 

Na temelju članka 196. Poslovnika Hrvatskoga sabora ("Narodne novine" broj 81/13.) 
na Prijedlog zakona 0 izmjenama i dopunama Zakona 0 obveznim odnosima, s Konačnim 
prijedlogom zakona P.Z. br. 853, podnosim sljedeći amandman: 

Amandman 1. 

Briše se članak 2. stavak 3. koji se odnosi na članak 26., stavak 3. Zakona o obaveznim 
odnosima koji glasi: 

"Stavak 3. mijenja se i glasi: „(3) Ako su kamate ugovorene, ali nije određena njihova 
stopa, vrijedi kamatna stopa u visini polovine stope zakonskih zateznih kamata." 

Obrazloženje 

Predlagatelj nije nijednom riječju obrazložio prijedlog izmjena čl. 26. st. 3. Zakona 0 
obaveznim odnosima. U situaciji u kojoj ugovorima o kreditu visina kamatne stope 
prema stavu Vrhovnog suda nije valjano uređena, ona se ima odrediti upravo prema 
članku 26. st. 3. Zakona 0 obaveznim odnosima, odnosno u visini 1/4 stope zakonskih 
zateznih kamata (SZZK), koja 1/4 sada iznosi približno 3%. Izmjenama koje predlaže 
Vlada RH takva osnovica kamatne stope za građane se diže za 100% s 1/4 na 1/2 SZZK, 
pa bi ugovorna kamata slovom zakona bila dignuta s 3% na 6%. Čak i uz spuštanje SZZK 
s 12% na 8%, to bi predstavljalo porast kamatnih obveza građana s 3% na 4%, odnosno 
za 30 ili više posto. Predložene izmjene čl. 26. st. 3. Zakona 0 obaveznim odnosima bit će 
vrlo tegobne za potrošače, odnosno građane korisnike kredita podignutih do 2012. 
godine bez obzira je li ugovor podignut u HRK bez valutne klauzule ili uz valutnu 
klauzulu u CHF ili EUR. Drugim riječima, predložene izmjene će teško pogoditi više od 
milijun građana Republike Hrvatske, korisnika kredita i članova njihovih obitelji. Osim 
toga, Vlada RH obmanjuje Sabor RH kada tvrdi da na predložene izmjene čl. 26. st. 3. 
Zakona nije bilo primjedbi jer je udruga Franak pravodobno stavila opširne primjedbe 
upravo na ovu odredbu. 

03, 
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
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HRVATSKI SABOR 
Odbor za pravosuđe 
Klasa: 022-03/15-01/75 
Urbroj: 6521-9 
Zagreb, 16. lipnja 2015. 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

PREDMET: Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o obveznim 
odnosima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i 
drugo čitanje, P.Z. br. 853; 

•izvješće« 
Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 69. sjednici održanoj 16. lipnja 2015. 

razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, s 
Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada 
Republike Hrvatske aktom od 11. lipnja 2015. godine. 

Odbor je Prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno 
članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je kako su prisutne 
razlike u propisanoj referentnoj stopi za određivanje visine stope zateznih kamata u 
općem propisu Zakonu o obveznim odnosima i posebnom propisu Zakonu o 
financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, stoga je potrebno ujednačiti uređenje 
referentne stope za određivanje visine stope zateznih kamata. Predloženim izmjenama 
visina stope zakonskih zateznih kamata za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora 
između trgovaca i osoba javnog prava snizit će se sa sadašnjih 15% na 10,14%, a za 
poslovne transakcije između poduzetnika i poduzetnika i i osoba javnog prava u kojima je 
osoba javnog prava dužnik novčane obveze sa sadašnjih 12,14% na 10,14%. U ostalim 
odnosima uređenim Zakonom o obveznim odnosima, snizit će se visina stope zakonskih 
zateznih kamata sa sadašnjih 12% na 8,14%. 

U raspravi su članovi Odbora podržali predložene izmjene uređenja visine stope 
zateznih kamata. Istaknuli su da Republika Hrvatska u odnosu na druge europske zemlje 
ima visoke zatezne kamate, da takve kamate na izvjestan način predstavljaju 
kažnjavanje korisnika. Mišljenja su da je predložena mjera smanjenja zateznih kamata 
pravedna, proporcionalna, balansirana, te da će pridonijeti pravednijem uređenju tržišnih 
odnosa. 

Osvrćući se na prigovore iznijete u dijelu javnosti kako se predloženim zakonom 
krši pravo Europske unije, mišljenje je članova Odbora da su prigovori neosnovani. 

i 

M 



Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa (7) glasova 
„za" odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima 

Odbor je jednoglasno sa sedam (7) glasova „za" predložio 

I. Amandman na članak 3. 

U članku 3. stavku 2. riječ „određuje" zamjenjuje se riječju „utvrđuje". 

Obrazloženje 
Amandmanom se predlaže da Hrvatska narodna banka utvrđuje prosječnu 
kamatnu stopu za referentno razdoblje. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio 
predsjednika Odbora, gospodina Josipa Kregara. 

PREDSJEDNIK ODBORA 
- i . -K — -
Prof.dr.sc. Josip Kregar 
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