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  Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10-

pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika 

Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike 

Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj 

učinkovitosti, podnosi sljedeće 

  

 

 

A M A N D M A N E 

 

 

Amandman I. 

 

U članku 9. kojim se mijenja članak 13. stavak 3. mijenja se i glasi: 

 

„(3) Stranke obveznice sustava obveza su u:  

– 2019. godini opskrbljivači energije i sve njihove povezane osobe koje su opskrbljivači 

energije, ako su u 2017. godini krajnjim kupcima ili do distribucijskih stanica koje prodaju 

energiju krajnjim kupcima isporučili ukupno više od 300 GWh energije  

– 2020. godini opskrbljivači energije i sve njihove povezane osobe koje su opskrbljivači 

energije, ako su u 2018. godini krajnjim kupcima ili do distribucijskih stanica koje prodaju 

energiju krajnjim kupcima isporučili ukupno više od 100 GWh energije 

– u 2021. i svakoj narednoj godini opskrbljivači energije i sve njihove povezane osobe koje su 

opskrbljivači energije, ako su u pretprošloj godini krajnjim kupcima ili do distribucijskih 

stanica koje prodaju energiju krajnjim kupcima isporučili ukupno više od 50 GWh energije.“. 

U stavku 7. riječi: „sva povezana društva“ zamjenjuju se riječima: „sve povezane 

osobe“. 

U stavku 8. iza riječi: „iz stavka 4. ovoga članka“ dodaje se riječ: „umanjuje“. 



U stavku 19. riječi: „povezanih društava“ zamjenjuju se riječima: „povezanih osoba“, 

a riječi: „povezanim društvima“ zamjenjuju se riječima: „povezanim osobama“. 

 

Obrazloženje: 

 

 Predloženim izmjenama uvodi se pojam povezanih osoba jer je opskrbljivač energije 

svaki subjekt koji prodaje energiju krajnjim kupcima, što osim trgovačkih društava, uključuje 

i energetske subjekte koji imaju dozvolu za obavljanje energetskih djelatnosti opskrbe te 

subjekte koji obavljaju djelatnost trgovine na malo energijom. Predloženim izmjenama 

pojašnjava se kako su stranke obveznice sustava obveza u 2021. i svakoj narednoj godini 

opskrbljivači energije, ako su u pretprošloj godini krajnjim kupcima ili do distribucijskih 

stanica koje prodaju energiju krajnjim kupcima isporučili ukupno više od 50 GWh energije. 

Također u stavku 8. dopunjuje se odredba kojom je propisana mogućnost umanjenja obveze 

izračunate na osnovici za uštedu energije koju je stranka obveznica ostvarila preko visine 

obveze ostvarene u prošlim godinama, ako stranka obveznica nije postavila zahtjev da se 

takva ušteda ili njihov dio obračuna u neku od idućih godina trenutnog ili prvog narednog 

razdoblja kumuliranja. 

 

 

 

Amandman II. 

 

Članak 31. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

„(1) Ministarstvo će rješenje iz članka 13. stavka 4. koji je izmijenjen člankom 9. 

ovoga Zakona za 2019. godinu donijeti do 31. prosinca 2018. godine.“. 

 

Obrazloženje: 

 

 Osnovni preduvjet za donošenje rješenja kojima se utvrđuje obveza strankama 

obveznicama stupanje je na snagu ovoga Zakona te pravilnika kojim se uređuju sustav obveze 

energetske učinkovitosti. S obzirom da preduvjet neće biti ispunjen do 15. prosinca 2018., 

predlaže se prolongirati rok za donošenje predmetnih rješenja na 31. prosinca 2018. godine. 
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