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Zagreb, 9. ožujka 2022.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 
I ODRŽIVOG RAZVOJA

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I 
ENERGETSKU UČINKOVITOST 
n/r Siniši Kukicu, direktoru

PREDMET: a) Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana korištenja financijskih
sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u 
Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine

b) Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za 
krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo 
s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh

c) Ublažavanje porasta cijene plina i sprječavanje izloženosti građana 
energetskom siromaštvu
- Zaključak Vlade

U prilogu se dostavljaju predmetne odluke i Zaključak, koje je Vlada Republike
Hrvatske donijela na sjednici održanoj 9. ožujka 2022.

Priloga: 3

GLAVNA TAJNICAGLAVNA

Ivona Ferenčic



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne 
novine66, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 
održanoj 9. ožujka 2022. donijela

ZAKLJUČAK

1. U cilju ublažavanja porasta cijene plina i sprječavanja izloženosti građana 
energetskom siromaštvu kratkoročnim mjerama kupcima energenata pružit će se kućanstvima 
te mikro, malim i srednjim poduzetnicima izravna potpora za plaćanje računa za plin.

2. Zadužuje se Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da temeljem ovoga 
Zaključka sredstva u iznosu do najviše 1.200.000.000,00 kuna uplati u korist državnog 
proračuna Republike Hrvatske - za korist Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sredstva iz točke 2. ovoga 
Zaključka osigurava iz prihoda ostvarenih prema Planu korištenja financijskih sredstava 
dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. 
godine, a temeljem raspodjele rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2022. godini i iz 
prihoda u narednim razdobljima.

4. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da s Fondom za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost sklopi sporazum kojim će urediti međusobna prava i obveze 
vezane uz provedbu ovoga Zaključka.

KLASA: 022-03/22-07/81
URBROJ: 50301-05/27-22-1

Zagreb, 9. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK 

mr. sc. Andrej Plenković


