Povjerenstvo za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske
promjene
Na temelju članka 37. Poslovnika, a u vezi članka 28. Poslovnika o radu Gospodarskosocijalnog vijeća i njegovih radnih tijela, Povjerenstvo za održivi razvoj, poticanje
gospodarstva, energetiku i klimatske promjene na 25. sjednici održanoj 28. siječnja 2015.
godine razmatralo je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
otocima.
Na osnovi rasprave i izjašnjavanja pojedinih članova Povjerenstva usvojeno je sljedeće
MIŠLJENJE
1. Vlada Republike Hrvatske podržava donošenje Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o otocima.
2. Hrvatska udruga poslodavaca i sindikalne središnjice ne podržavaju Nacrt prijedloga
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima.
3. Ovom mišljenju prilaže se izdvojeno mišljenje Hrvatske udruge poslodavaca.
4. Sindikalne središnjice podržavaju izdvojeno mišljenje Hrvatske udruge poslodavaca.
IZDVOJENO MIŠLJENJE HRVATSKE UDRUGA POSLODAVACA
Odredba članka 33. kojom se propisuju uvjeti i način subvencioniranja cijene vode i dalje
zadržava načelo prema kojem pravo na subvencioniranu cijenu imaju samo domaćinstva, a ne
i pravne osobe i obrtnici koji su registrirani ili posluju na otocima. Upravo iznimno visoka
cijena vode (koja se na nekim otocima kreće i do 100 kn po kubiku vode) otočne
gospodarstvenike (posebno u turizmu, ali i ribarstvu i drugim proizvodnim djelatnostima) čini
nekonkurentnim u usporedbi sa gospodarstvenicima na kopnu, pa čak i na otocima na kojima
je organizirana redovna vodoopskrba. Treba uzeti u obzir da se upravo radi o najranjivijim i
najmanje razvijenim otočnim zajednicama gdje je jedini način održavanja života i smanjenje
trenda iseljavanja moguće osigurati samo kroz očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih
mjesta.
Smatramo stoga da je, radi osiguranja konkurentnosti otočnih gospodarstvenika i očuvanja
radnih mjesta, ovaj prijedlog Zakona trebao razraditi i mjere za izjednačavanje uvjeta
poslovanja poduzetnika na otocima koji se opskrbljuju vodom vodonoscem ili cestovnim
vozilom sa poslovanjem ostalih poduzetnika, a vodeći računa i o činjenici kako je potrebno
izjednačiti poduzetnike neovisno da li na otoku imaju sjedište ili samo poslovnu jedinicu.
U tom smislu predlažemo da se
Članak 1. kojim se mijenja članak 10., u stavku 3. dopuni na način da glasi:
Fizičke osobe koje imaju prebivalište te fizičke osobe-obrtnici i pravne osobe koje imaju
sjedište, podružnicu, poslovnicu ili poslovnu jedinicu na premoštenom otoku, odnosno na
otoku koji je s premoštenim otokom povezan brodom i trajektom, pri prijelazu mosta vlastitim
vozilom svih kategorija imaju pravo na povlaštenu cijenu karte za mostarinu

Članak 2. kojim se mijenja članak 33. dopuni novim stavkom koji glasi:
Pravne osobe i fizičke osobe-obrtnici sa sjedištem na otoku koji se opskrbljuje vodom
vodonoscem ili cestovnim vozilom, kao i pravne osobe i fizičke osobe-obrtnici koji imaju
podružnice, poslovnice ili poslovne jedinice na otoku koji se opskrbljuje vodonoscem ili
cestovnim vozilom, imaju pravo na povlaštenu cijenu isporuke vodne usluge i to do 5m3 po
zaposlenom djelatniku na tom otoku, mjesečno, po cijeni koja je jednaka prosječnoj tržišnoj
cijeni isporuke vodne usluge u matičnoj obalno-otočnoj županiji, odnosno na vodoopskrbnom
području kojem pripadaju.
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