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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 12. prosinca 

2018. godine donijela 

 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

 

Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje 

amandmana Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalni demokrati podnesenog 5. 

prosinca 2018. godine na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

energetskoj učinkovitosti.  
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Zagreb, 12. prosinca 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

     OBRAZLOŽENJE 

 

Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalni demokrati podnio je amandman na 

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti 

P.Z.E. 420 od 16. studenoga 2018. godine. 

Amandman I 

U članku 9. stavku 11. alineja 2.zamjenjuje i glasi: 

  „- ulaganjem i poticanjem mjera i aktivnosti u dijelu u kojem, u trenutku kada se 

ulaganje ugovara ili započinje izvoditi, nisu već obuhvaćene alternativnim mjerama , a radi 

izbjegavanja dvostrukog obračuna ušteda“. 

U članku 9. stavak 13. mijenja i glasi : 

„ (13) U prvom izvješću o ostvarenim uštedama stranka obveznica dužna je prijaviti 

sve ostvarene nove uštede koje su rezultat mjera koje je stranka obveznica poduzela nakon 1. 

siječnja 2014. godine, uključujući ulaganje u i poticanje putem alternativnih, isključivo u 

iznosu koji je proporcionalan ulaganju njezinih vlastitih sredstava, i to kao ostvarenje obveze 

u protekloj kalendarskoj godini , a stranka obveznica može postaviti zahtjev da se takva 

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

kumuliranja.“ 

Obrazloženje: 

Predmetnim Amandmanom predlaže se strankama obveznicama i njihovim povezanim 

društvima priznati energetske uštede koje su ostvarene mjerama politike prema Nacionalnom 

akcijskom planu na način da im se prizna udio u energetskoj uštedi u dijelu koji je 

proporcionalan njihovom ulaganju u namjeru energetske učinkovitosti.  

Većina predviđenih alternativnih mjera zahtjeva suradnju i zajedničko financiranje Fonda za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i pružatelja energetskih ušteda, no pružatelj 

energetskih ušteda koji postaje obveznik sustava obveza ne bi imao motiv za sudjelovanje 

ukoliko mu se ta mjera ne bi priznavala kao vlastita energetska ušteda u dijelu vlastitog 

financiranja. 

Kako bi stranke obveznice bile u jednakom položaju te bile motivirane za daljnja ulaganja, 

Amandmanom je predloženo da se strankama obveznicama djelomično priznaju energetske 

uštede koje su ostvarene putem alternativnih mjera kao posljedica njihovog sufinanciranja. 

Ukoliko se strankama obveznicama i njihovim povezanim društvima ne bi priznao dio 

energetskih ušteda, a koji se realno ostvario zbog njihovih ulaganja i koji iznosi i do 60% 

ukupne vrijednosti investicije, postavlja se pitanje motiviranosti stranaka obveznica i njihovih 

povezanih društva za ulaganja u projekte iz Nacionalnog akcijskog plana. Prihvaćanjem 



predloženog amandmana omogućuje se ravnopravnost svih uključenih strana, te poticaj 

strankama obveznicama i njihovim povezanim društvima na daljnja ulaganja i nastavak 

suradnje svih strana koje mogu utjecati na ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti. Na taj 

način država će osiguravati uspostavljanje jasnog i transparentnog procesa odobrenja i 

priznavanja energetskih ušteda, a sve u skladu s člankom 7. Direktive 2012/27/EU o 

energetskoj učinkovitosti. 

 


