
PRIJEDLOG

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 130/11 i 
47/14), i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 
150/11, 119/14, 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
_________________donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PLANA KORIŠTENJA FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA DOBIVENIH OD PRODAJE EMISIJSKIH JEDINICA PUTEM 
DRAŽBI U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016.

GODINE

I.

Donose se Izmjene i dopune Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje 
emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine 
(„Narodne novine“, broj 140/2014) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Tekst Izmjena i dopuna Plana iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Zadužuju se Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost za provedbu Izmjena i dopuna Plana.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

Predsjednik
mr. se. Andrej Plenković, v. r.



OBRAZLOŽENJE

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11 i 47/14) 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nositelj je izrade Plana korištenja financijskih sredstava 
dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 
2016. godine (u daljnjem tekstu: Plan). Istim člankom dana je ovlast Vladi Republike Hrvatske da 
donese Plan.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o donošenju Plana na sjednici održanoj 28. studenoga 
2014. godine (Narodne novine, broj 140/14).

Cilj Plana je definicija, izračun i alokacija financijskih sredstava prikupljenih prodajom emisijskih 
jedinica stakleničkih plinova putem dražbi za razdoblje od 2014. do 2016. godine.

Plan služi pravilnoj i učinkovitoj upotrebi financijskih sredstava. Pri određivanju prioritetnih područja 
i mjera za korištenje prikupljenih sredstava, vrlo važan kriterij je troškovna učinkovitost korištenja 
raspoloživih financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi, odnosno 
ostvarenje najveće moguće učinkovitosti mjera smanjenja emisija stakleničkih plinova ili mjera 
prilagodbe klimatskim promjenama.

Alokacija sredstava u Planu razrađena je po prioritetnim područjima, sukladno namjenama korištenja 
raspoloživih sredstava predviđenih Zakonom o zaštiti zraka, a mjere su grupirane u osam područja.

U Planu su postavljene smjernice za njegovu implementaciju, a Plan je koncepcijski određen 
fieksibilno naznačujući samo glavna prioritetna područja i okvirne iznose sredstava.

Odlukom 0 donošenju Plana zaduženi su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: 
Ministarstvo) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za 
provedbu Plana te se ovlašćuje Ministarstvo da prema procjeni i potrebi provodi preraspodjelu 
prikupljenih prihoda za financiranje mjera Plana u iznosu od najviše 10% ukupnih financijskih 
sredstava, odnosno prihoda Plana koji ne uključuju prihode državnog proračuna Republike Hrvatske.

Praćenjem prihoda i rashoda, odnosno financiranja mjera iz Plana u razdoblju do konca rujna 2016. 
godine, utvrđeno je da je došlo do odstupanja većeg od 10% ukupnih financijskih sredstava pri 
alokaciji sredstava Plana u određenim prioritetnim mjerama.

Stoga se Fond kao provedbeno tijelo obratio Ministarstvu s prijedlogom preraspodjele financijskih 
sredstava na temelju preliminarne analize realizacije financijskih sredstava iz Plana do konca rujna 
2016. godine, kojom je utvrđeno značajno odstupanje u realizaciji po prioritetnim mjerama.

Imajući u vidu zahtjev Fonda s obzirom da Odluka o donošenju Plana predviđa preraspodjelu u iznosu 
do najviše 10% prihoda Plana te činjenicu daje područje energetske učinkovitosti imalo veću razinu 
provedivosti mjere u razdoblju do 2016. godine pristupilo se izradi Prijedloga izmjena i dopuna Plana.

U području prijedloga raspodjele prihoda po prioritetnim mjerama koje se odnose na ETS postrojenja 
(industrijski procesi) te pomoć trećim zemljama sredstva nisu utrošena. Za ETS postrojenja 
(industrijski procesi) nisu stvoreni uvjeti u okviru dodjele sredstava kroz posebne programe državnih 
potpora. Pomoć trećim zemljama nije ostvarena zbog složenih pravnih pretpostavki, odnosno 
međudržavnih sporazuma s trećim zemljama - primateljicama pomoći te nisu osigurani odgovarajući 
kapaciteti za provedbu ove složene i zahtjevne mjere.
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Prema revidiranom prijedlogu raspodjele prihoda po prioritetnim mjerama najveće povećanje odnosi 
se na područje energetske učinkovitosti jer su realizirana sredstava na razini višoj od 140% realizacije 
predviđene Planom. Raspodjela sredstava za mjere energetskih obnova u zgradarstvu u Planu 
temeljena je na projekcijama iz odgovarajućih nacionalnih Programa energetske obnove za koje se 
ispostavilo da su temeljene na pretpostavci značajno manjeg interesa korisnika za projekte a time i 
višestruko manje potrebe za financijskim sredstvima za sufinanciranje provedbe projekata. U tom 
području, osobito u 2015. i 2016. godini, pokrenut je veliki zamah u energetskoj obnovi zgrada, a 
pogotovo programa obiteljskih kuća. To povećanje je rezultat provedivosti mjera u okviru programa 
Fonda, a radi se o troškovno učinkovitim mjerama s značajnim potencijalom smanjenja stakleničkih 
plinova.

Prijedlogom izmjena i dopuna Plana omogućava se u cijelosti preraspodjela nerealiziranih prihoda 
pojedinačnih prioritetnih mjera na prioritetnu mjeru energetske učinkovitosti čija realizacija premašuje 
visinu postotka raspodjele utvrđene Planom.
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