
PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 14. Zakona o strateškim robnim zalihama (Narodne novine, 87/02 i 14/14) 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana __________2018. godine donijela 

 

O D L U K U 

o prodaji strateških robnih zaliha ulja za loženje srednjeg do 1% S 

 

I. 

 

Odobrava se Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstvu za robne zalihe 

da izvrši prodaju 6.985.976 kg strateških robnih zaliha ulja za loženje srednjeg do 1% S 

prikupljanjem ponuda na temelju javnog natječaja. 

 

II. 

 

Prodaja ulja za loženje izvršit će se pod sljedećim uvjetima: 

 

- najniža prodajna cijena obračunata na paritetu EXW temeljeno na prosjeku srednjih 

kotacija u mjesecu isporuke objavljenih u Platts European Marketscan – European 

products Mediterranean cargos FOB MED (Genova/Lavera) Fuel oil 1,0% minus 30 

USD/MT, u kunama po kilogramu na temelju mjesečnog prosjeka srednjeg tečaja HNB 

u mjesecu isporuke 

- na prodajnu cijenu ne obračunava se PDV 

- plaćanje predujmom ili odgođeno plaćanje do 30 dana od dana ispostave računa za 

količinu preuzetu u prethodnom mjesecu uz osiguranje plaćanja bjanko akceptiranim 

mjenicama za tvrtke - skladištare strateških robnih zaliha ili garancijom banke za 

ostale tvrtke 

 

III. 

 

Sredstva ostvarena prodajom strateških robnih zaliha ulja za loženje srednjeg do 1% S utrošiti  

će se za nabavu strateških robnih zaliha. 

IV. 

 

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstvo za robne zalihe 

za provedbu ove Odluke. 

V. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA:       PREDSJEDNIK  

URBROJ:       

Zagreb, _________ 2018.              mr.sc. Andrej Plenković 

 

  



 

O B R A Z L O Ž E NJ E 
 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstvo za robne zalihe, temeljem 

Bilance strateških robnih zaliha raspolaže s 6.985.976 kg strateških robnih zaliha ulja za 

loženje srednjeg do 1%S. 

 

Sukladno Zakonu o zaštiti zraka (Narodne novine, 130/11 i 47/14) i rokovima usklađivanja 

postojećih postrojenja s graničnim vrijednostima emisija za pojedine onečišćujuće tvari te 

prema Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji, od 1. siječnja 2018. 

godine ulje za loženje srednje do 1% sumpora ne može se više koristiti kao energent u 

postrojenjima u Republici Hrvatskoj. 

 

Dio strateških robnih zaliha ulja za loženje, temeljem Odluke Vlade RH, prodan je u 2017. 

godini HEP Proizvodnji kod koje se i nalazilo na uskladištenju, međutim na zalihama je još 

preostalo 6.985.976 kg ulja za loženje. 

 

Budući da se lož ulje srednje do 1%S može koristiti u susjednim zemljama koje nisu članice 

Europske Unije, predlaže se prodaja ulja za loženje odabirom najpovoljnije ponude temeljem 

javnog natječaja uz početnu cijenu koja će se obračunavati na paritet EXW temeljeno na 

prosjeku srednjih kotacija u mjesecu isporuke objavljenih u Platts European Marketscan – 

European products Mediterranean cargos FOB MED (Genova/Lavera) Fuel oil 1,0% minus 30 

USD/MT, u kunama po kilogramu na temelju mjesečnog prosjeka srednjeg tečaja HNB u 

mjesecu isporuke. Prosječna cijena za siječanj 2018. godine iznosila je 2,08 kn/kg što za 

6.985.976 kg lož ulja iznosi 14.530.830,00 kn. 

Mjerilo za ocjenjivanje ponude bila bi najviša ponuđena cijena. 

Kao sredstva osiguranja plaćanja za tvrtke koji su skladištari strateških robnih zaliha uzele bi 

se bjanko akceptirane mjenice, a za ostale tvrtke registrirane u Republici Hrvatskoj ili tvrtke 

registrirane izvan Republike Hrvatske uzela bi se garancija banke.  

 

Temeljem članka 16. i 31. Zakona o strateškim robnim zalihama obnavljanje robnih zaliha 

može se izvršiti zamjenom, prodajom ili kupnjom, a novčana sredstva ostvarena prodajom 

robnih zaliha rasporedit će se za stvaranje tj. nabavu strateških robnih zaliha. 

 

Slijedom navedenog predlažemo Vladi Republike Hrvatske da donese Odluku o prodaji 

strateških robnih zaliha ulja za loženje srednjeg temeljem javnog natječaja. 

 

 


