
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

Naslov dokumenta 

 

Prijedloga pravilnika o načinu i rokovima 
obračunavanja i plaćanja posebne naknade za 
okoliš na vozila na motorni pogon 

 

Stvaratelj dokumenta, tijelo 
koje provodi savjetovanje 

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 

 

Svrha dokumenta 

 
Prijedlog Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja 
posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (u 
daljnjem tekstu: Prijedlog Pravilnika) donosi ministar zaštite 
okoliša i prirode uz suglasnost ministra gospodarstva na temelju 
17. stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost („Narodne novine“, brojevi 107/03 i 144/12). 
 
Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne 
naknade za okoliš na vozila na motorni pogon („Narodne novine“, 
broj 20/04) donesen je kao propis kojim se propisuje način i 
rokovi obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na 
vozila na motorni pogon koja se obračunava i plaća u skladu s 
Uredbom o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i 
pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za 
okoliš na vozila na motorni pogon („Narodne novine“, broj 2/04) 
na temelju rješenja kojeg donosi Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost. 
 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. rujna 2014. 
godine donijela Uredbu o jediničnim naknadama, korektivnim 
koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 
posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (Narodne 
novine, broj 114/2014) (u daljnjem tekstu: Uredba).  
 
S obzirom na donošenje i stupanje na snagu Uredbe, a kojom se 
mijenjaju parametri izračuna posebne naknade s izradom nove 
informatičke aplikacije utvrđeno je postojanje određenih 
odstupanja od nekih vrijednosti u okviru zadanih intervala, te je 
predložena izmjena predmetne Uredbe.  
 
Slijedom navedenog izrađen je prijedlog Uredbe o izmjenama 
Uredbe, te je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. 
prosinca 2014. godine donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o 
jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim 
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš 
na vozila na motorni pogon (Narodne novine, broj 147/2014). 
 
S obzirom da je datum stupanja na snagu Uredbe i Uredbe o 
izmjenama Uredbe 1. siječnja 2015. godine potrebno je donijeti 
novi Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja 
posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon, u cilju 
olakšane primjene zadanih intervala za pojedine koeficijente čija 
se vrijednost ne mijenja. 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti bili 
uključeni u postupak izrade 

Ministarstvo gospodarstva i Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 



odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na 
drugi odgovarajući način?  

 

 

 

Ako jest, kada je nacrt 
objavljen, na kojoj internetskoj 
stranici i koliko je vremena 
ostavljeno za savjetovanje? 

Ako nije, zašto? 

 Internetska stranice Vlade 

DA Internetske stranice tijela nadležnog za izradu nacrta 
stranice  

 Neke druge internetske stranice  

Javnost je u izradi prijedloga Pravilnika sudjelovala davanjem 
mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na prijedlog 
Pravilnika koji je bio objavljen na internetskim stranicama 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 20. svibnja do 20. lipnja 
2014.  

Prijedlog Pravilnika dostavljen je na mišljenje Ministarstvu 
gospodarstva i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 
te je uz dobivenu suglasnost izrađen konačni prijedlog Pravilnika. 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti dostavili 
svoja očitovanja? 

Na dostavljeni prijedlog Pravilnika Ministarstvo gospodarstva i  
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku nisu imali primjedbe. 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 
PRIMJEDBI 

 

 

 

Primjedbe koje su prihvaćene 

 

 

 

 

Primjedbe koje nisu prihvaćene 
i obrazloženje razloga za 
neprihvaćanje 

 

 

 

nema 

 

 

 

 

nema 

 

 

 

 

nema 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Nema troškova 

 


