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VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ranka Ostojića, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi danka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 20 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.

PREDSJEDNIK

Gordan Jandroković
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zastupnik 

Ranko Ostojić

Zagreb, 19. veljače 2019.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Dopunsko zastupničko pitanje za mr. sc. Andreja Plenkovića, 
predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora upućujem dopunsko 
zastupničko pitanje za mr. sc. Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade RH.

- Zašto Četvrti nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti nije Javno 
objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i 
energetike?

- Zašto se na mrežnoj stranici Europske komisije Još uvijek nalazi verzija 
tog plana iz 2017. godine koja Je bitno drugačijeg sadržaja?

- Da li Je Europska komisija obaviještena da Je Republika Hrvatska donijela 
predmetni plan?

Obrazloženje:
Zastupničkim pitanjem od 30. listopada 2018. zatražen je odgovor na pitanje 

hoće li se i kada usvojiti Četvrti nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti 
2017.- 2019. Odgovorom od 7. veljače 2019. Vlada RH je odgovorila da je Četvrti 
nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje do kraja 2019. izrađen i 
prihvaćen na 140. sjednici Vlade RH održanoj 30. siječnja 2019.

S obzirom da je riječ o akcijskom planu za razdoblje od 01.01.2017. do 
31.12.2019., te s obzirom da je donesen tek u zadnjoj trećini razdoblja za koje se 
odnosi, više bi se moglo govoriti o nekakvom izvješću nego o planu. Tome pridonosi i 
naslov točke dnevnog reda na sjednici Vlade gdje se navodi da je riječ o planu za 
razdoblje do kraja 2019. godine, a ne navodi se da je ipak riječ o cijelom razdoblju od 
početka 2017. godine što se može vidjeti tek ako se otvori dokument.

No, najhitnije je da taj plan do danas nije stavljen na mrežne stranice 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike (gdje se nalaze prva tri nacionalna akcijska 
plana), kao i da se na mrežnoj stranici Europske komisije još uvijek nalazi verzija tog 
plana (bitno drugačijeg sadržaja) iz travnja 2017.

Postavlja se pitanje zna li uopće Europska komisija da je Republika Hrvatska 
donijela novi akcijski plan za ovo razdoblje i kada ga je donijela?

Slijedom iznesenog, a s obzirom na sadržaj pitanja koje je u interesu 
cjelokupne hrvatske javnosti, molim Vas odgovor na postavljeno dopunsko 
zastupničko pitanje.

zastupnik

Ranko Ostojić


