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Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 

br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________ 

2018. godine donijela  

 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

 

 Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje 

amandmana Kluba zastupnika HDZ-a, od 15. studenoga 2018. godine na Konačni prijedlog 

zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. 

 

 

 

 

 

Klasa: 

Urbroj: 

 

Zagreb,  

 

 

PREDSJEDNIK 

 

 

mr.sc. Andrej Plenković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrazloženje 

 

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podnio je amandmane na Konačni prijedlog 

zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i to na članak 1. i 6. 

pri čemu se predlaže da se u članku 1. stavak 2. mijenja i glasi:  

„Iza podstavka 5. dodaju se podstavci 6. i 7. koji glase: 

 

„– Direktiva Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i 

Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za 

isporuku usluga i prodaju robe na daljinu (SL L 348, 29.12.2017.) 

 

- Direktiva Vijeća (EU) 2018/1713 od 6. studenoga 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u 

pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise 

(SL L 286, 14.11.2018.).“. 

 

 Također predlaže se da se u članku 6. kojim se mijenja članak 38., u odredbi članka 

38. stavak 2. točka c) mijenja i glasi:  

 

„c) knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike 

za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko 

obrazovanje, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te 

osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja“. 

 

Odredba članka 38. stavka 2. točke g) mijenja se i glasi: 

 

„g) novine novinskog nakladnika koji ima statut medija, koje izlaze dnevno, osim onih koje u 

cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili 

većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja“. 

 

Odredba članka 38. stavka 3. točke b) mijenja se i glasi: 

 

„b) novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise 

nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim 

onih iz stavka 2. točke g) ovoga članka, koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili 

većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim 

dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja “. 

 

U odredbi članka 38. stavka 3. točki t) iza riječi: „gomolja“ dodaje se zarez i riječi: 

„uključujući mahunasto suho povrće“.  

 

 Odredba članka 38. stavka 4. mijenja se i glasi: 

 

“(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi primjene snižene 

stope PDV-a, koristeći za isporuku dobara iz stavka 3. točaka j) do v) ovoga članka 

Kombiniranu nomenklaturu (KN) iz Priloga I Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/1987.“. 

 

S obzirom da je Direktivom Vijeća (EU) 2018/1713 od 6. studenoga 2018. o izmjeni 

Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na 



knjige, novine i časopise (SL L 286, 14.11.2018.) omogućeno izjednačavanje stope PDV-a za 

knjige, novine i časopise neovisno o tome u kojem su obliku, kao i uključivanje mahunastog 

suhog povrća radi omogućavanja primjene snižene stope i na suho mahunasto povrće koje se 

vrlo često koristi u prehrani te jasno određivanje za koje isporuke dobara će se koristiti 

Kombinirana nomenklatura prilikom propisivanja odredbi u provedbenom propisu, 

amandmani su osnovani te se daje prethodna suglasnost za njihovo prihvaćanje.  



?.Z.E. br. 432/9
HRVATSKI SABOR 
Klub zastupnika HDZr-a

Klasa: 022-03/18-01/142 
Urbroj: 6532-1-18-01

Zagreb, 15. studenog 2018.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
gospođinu Gordanu Jandrokoviću

Predmet: Amandmani na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o porezu na dodanu vrijednost, drugo čitanje, P.Z.E. br. 432

Na temelju Članka 196. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine”, br. 81/2013., 
113/2016., 69/2017. i 29/2018.) na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o potezu na dodanu vrijedno.st, drugo čitanje, P.Z.E. br. 432, podnosimo sljedeće amandmane:

AMANDMAN I

U članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Iza podstavka 5. dodaju se podstavci 6. i 7. koji glase:

Direktiva Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i 
Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za 
isporuku usluga i prodaju robe na daljinu (SL L 348,29,12.2017.)

- Direktiva Vijeća (EU) 2018/1713 od 6. studenoga 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u 
pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise (SI 
L286, 14.11.2018,).“.

Obrazloženje:

Ovim amandmanom se u Konačni prijedlog ztđtona o izmjenama i dopunama Zakona o 
porezu na dodanu vrijednost implementira i navedena Direktiva, kako bi se izjednačila stopa 
PDV-a za knjige, novine i časopise neovisno o tome u kojem su obliku.
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AMANDMAN II

U članku 6. kojim se mijenja članak 38., u odredbi članka 38. stavak 2. točka c) mijenja
se i glasi:

,,c) knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za 
pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko 
obrazovanje, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te 
osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od viđeozapisa ili glazbenog sadržaja".

Odredba Članka 38. stavka 2. točke g) mijenja se i glasi:

,,g) novine novinskog nakladnika koji ima statui medija, koje izlaze dnevno, osim onih koje u 
cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili 
većim dijelom sastoje od viđeozapisa ili glazbenog sadržaja".

Odredba članka 38. stavka 3. točke b) mijenja se i glasi:

,,b) novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statui medija te novine i časopise 
nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim 
onih iz stavka 2. točke g) ovoga članka, koji Izlaza periodično te osim onih koji u cijelosti ili 
većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim 
dijelom sastoje od viđeozapisa ili glazbenog sadržaja

U odredbi članka 38. stavka 3. točki t) iza riječi: „gomolja" dodaje se zarez i riječi: 
„uključujući mahunaste suho povrće".

Odredba članka 38. stavka 4. mijenja .se i glasi:

‘*(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi primjene snižene 
stope PDV-a, koristeći za isporuku dobara iz stavka 3. točaka j) do v) ovoga članka 
Kombiniranu nomenklaturu (KN) iz Priloga I Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/1987.".

Obrazloženje:

U članku 6. Konačnog prijedloga zakona o izmjenmna i dopunama Zakona o porezu na 
dodanu vrijednost kojim se mijenja članak 38., odredba članka 38. stavka 2. točke c) 
izmijenjena je na način da su bri.sjuie riječi; ,,u svim fizičkim oblicima" te su dodane riječi: 
„osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih 
koje sc u cijelosti ili većim dijelom sastoje od viđeozapisa ili glazbenog sadržaja, kako bi se 
takve knjige isključile iz izmjene snižene stope PDV-a, dok su odredbe članka 38. stavka 2. 
točke g) i članka 38. stavka 3, točke b) izmijenjene na način đa su brisane riječi: „otisnute na 
papira" s namjerom đa se izjednači stopa PDV-a za knjige, novine i časopise neovisno o tome 
u kojem su obliku te su dodane riječi: „osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od 
viđeozapisa ili glazbenog sadržaja" kako bi se takve novine i časopisi isključili iz izmjene 
sni&ne stope PDV-a. Navedena mogućnost dana je Direktivom Vijeća (EU) 2018/1713 od 6. 
studenoga 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost 
koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise (SL L 286, 14.11.2018.). Također, odredba 
članka 38. stavka 3. točke t) izmijenjena je na način đa su dodane riječi: „uključujući mahunasto
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suho povrćc“ kako bi se omogućila primjena snižene slope i na suho mahunasto povrće koje sc 
vrlo Cesto koristi u prehrani. Također, članak 38. stavak 4. izmijenjen je kako bi se jasno 
odredilo za koje isporuke dobara će se koristiti Kombinirana nomenklatura prilikom 
propisivanja odredbi u provedbenom propisu.

)

Predsjednik Kluba .zastupnika IIDZ-a
------------------------------------------------■

Branko jfiačić
/

/
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