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Zastupničko pitanje Ranka Ostojića, u vezi s provođenjem mjera energetske
učinkovitosti - odgovor Vlade

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Ranko Ostojić, postavio je, sukladno s
člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i
29/18), zastupničko pitanje u vezi s provođenjem mjera energetske učinkovitosti.
Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći
odgovor:
Vlada Republike Hrvatske svjesna je potrebe unapređenja sustava socijalnih
naknada i usluga. Sukladno tome, Nacionalnim programom reformi 2018., planirano je
donošenje novog Zakona o socijalnoj skrbi za 2019. godinu koji je Ministarstvo za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku predložilo i u Prijedlogu plana zakonodavnih
aktivnosti za 2019. godinu iz svog djelokruga.
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je osnovalo i
imenovalo članove Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o socijalnoj skrbi koja
je započela s radom.
Kako je važno osigurati istu razinu podrške osobama u riziku od siromaštva,
posebice skupini korisnika ispod linije ekstremnog siromaštva, u svim područjima Republike
Hrvatske utvrđena je potreba redefiniranja naknada koje su usmjerene za iste ili slične potrebe
npr. naknada za stanovanje, troškovi ogrjeva i naknada za ugroženog kupca energenta, a koje
se ostvaruju na različitim razinama, putem različitih tijela državne vlasti i iz različitih izvora
(državni proračun, proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i solidarna
naknada). Također, utvrđena je potreba za usklađivanjem visine istih sa geografskim
specifičnostima pojedinih područja Republike Hrvatske, kao i indeksom razvijenosti što je,
između ostaloga, predmet razmatranja u postupku izrade novog Zakona o socijalnoj skrbi.
Slijedom navedenog, tek predstoje aktivnosti u kojima će se razmotriti
mogućnosti realizacije svih prijedloga, što između ostalih uključuje i proširenje
subvencioniranja troškova energenata na plin i toplinsku energiju.
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Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će
Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
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Zagreb, 2. studenoga 2018.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ranka Ostojiča, zastupnika u
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.
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Zagreb, 30. listopada 2018.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje za mr.sc. Andreja Plenkovića, predsjednika
Vlade Republike Hrvatske
Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora upućujem zastupničko
pitanje za mr.sc. Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade Republike Hrvatske.
Hoće li se subvencioniranje troškova energenata za ugrožene kupce, s
postojeće naknade troškova za električnu energiju utvrđene odredbama
Zakona o socijalnoj skrbi, proširiti na plin i toplinsku energiju?
Hoće li se kod provođenja mjera energetske učinkovitosti prioritet staviti
na kućanstva ugroženih kupaca?
Obrazloženje:
Hrvatska nema definirane metode praćenja i utvrđivanja energetskog
siromaštva te sustavne načine zaštite ugroženih potrošača energije.
Ugroženi kupci imaju na raspolaganju samo jednu mjeru pomoći, propisanu
odredbom članka 94.a Zakona o socijalnoj skrbi. Riječ je o naknadi za ugroženog
kupca energenata kojom se uskom krugu korisnika subvencioniraju troškovi
električne energije.
Također, u sustavu socijalne skrbi predviđeno je pravo na naknadu troškova
ogrjeva te jednokratne novčane naknade, a koja mogu tek zanemarivo ublažiti
posljedice energetskog siromaštva građana, bez djelovanja na uzrok problema.
Kako u Republici Hrvatskoj ne postoje sustavne mjere koje bi se usredotočile
na uzroke energetskog siromaštva i poboljšanje energetskih uvjeta stanovanja
ranjivih skupina stanovništva, moli se odgovor na navedena pitanja.
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