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  Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ______ 2016. 
godine donijela  
 

Z A K L J U Č A K 
 

  Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za 
prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora, sa sjednice održane 
14. ožujka 2016. godine, na Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 
Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u 
Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 
98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 i to na članak 2., te na članak 16. na 
način da naslov iznad članka 16. briše se, a članak 16. u izmijenjenom obliku glasi: 
 

„Članak 16. 
 

 (1)  Ako je počinitelj prekršaja, u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo 
poduzetnika, matično društvo ili ovisno društvo matičnog društva koje ima obvezu izrade 
konsolidiranih financijskih izvještaja, prihod i ukupni prihod iz članka 2. stavka 1. točaka 4., 
5. i 6. ovoga Zakona određuju se na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja koji su 
odobreni od strane upravljačkog tijela krajnjeg matičnog društva, pri čemu će se prihod iz 
članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona utvrđivati iz ostvarenog prihoda od obavljanja 
djelatnosti koje su regulirane Uredbom (EU) br. 909/2014 na razini konsolidiranih 
financijskih izvještaja grupe. 
 
(2)  Ako se za određivanje iznosa novčane kazne koristi prihod, sud može odrediti visinu 
kazne u iznosu do najviše 100% ostvarenog prihoda počinitelja prekršaja, pri čemu tako 
određena visina kazne ne smije biti veća od 10% ukupnog prihoda počinitelja prekršaja. 
 
(3)  Ograničenje iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se i u slučaju 
iz stavka 1. ovoga članka.  
 
(4)  Ako službeni godišnji financijski izvještaji za godinu u kojoj je počinjen prekršaj nisu 
dostupni u trenutku izricanja novčane kazne, za osnovicu izračuna visine kazne za prekršaje iz 
članaka 17., 18. i 20. ovoga Zakona primijenit će se posljednja službena godišnja financijska 
izvješća koja su prethodila toj godini.“. 
 
 
Klasa:   
Urbroj:   
Zagreb,  
           PREDSJEDNIK 
 
 
          Tihomir Orešković 
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PREDSJEDNIKU 
HRVATSKOGA SABORA

IzvjeSće 0 Prgedlogn zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 
Europskog parlamenta i V^'eća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire 
vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o srediSnjim depozitorijama 
vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe 
(EU) br. 236/2012, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 13

Predmet:

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 4, sjednici održanoj 14. 
ožujka 2016., raspravljao je o Prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 
Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljSanju namire vrijednosnih 
papira u Europskoj uniji i o srediSnjim depozitorijama vrijednosnih papira te izmjeni 
direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012, s Konačnim prijedlogom 
zakona, P. Z. E. br. 13, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike 
Hrvatske, aktom od 4. ožujka 2016.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o 
usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da 
je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava 
Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne 
protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi slijedeće

AMANDMANE

I. Na članak 2.

U Članku 2, stavku 1. na kraju točke 3. briše se točka i dodtyu točke 4., 5. i 6.
koje glase:

„ 4. prihod je ukupan iznos koji je počinitelj prekršaja ostvario isključivo od obavljanja 
djelatnosti koje su regulirane Uredbom (EU) br. 909/2014 i ovim Zakonom, a u koju nije
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uključen porez na dodanu vrijednost niti drugi porezi izravno vezani uz obavljanje djelatnosti 
koje su regulirane ovim Zakonom

5. vhtpan prihod je prihod koji je počinitelj prekršaja ostvario od obavljanja svih 
gospodarskih djelatnosti

6. službeni godišty‘i financijski izvještaji su godišnji financijski izvještaji sukladno zakonu 
kojim se uređuje r^unovodstvo poduzetnika."

II. Na članak 16.

U članku 16. stavak 1. briše se.

Obrazloženje amandmana 1. i II.

Svi pojmovi koji se objašnjavaju (definiraju) navode se u jednom članku na 
kraju uvodnih odnosno osnovnih odredaba, stoga je bilo potrebno nomotehnički doraditi 
izričaj u članku 2. i 16. ovoga Prijedloga zakona.

5. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Dražena 
BoSnjakovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Dražen Bošinaković
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