
HUP - UDRUGA ENERGETIKE 

Prijedlog smjernica rada za 2020. godinu 

Eskalacija pandemije bolesti COVID-19 u značajnoj se mjeri odrazila na sektor energetike, što je 

izazvalo dodatni pritisak u vremenima kada se kompanije nalaze u zahtjevnim procesima prilagodbe 

poslovanja radi zaštite klime, energetske učinkovitosti i orijentacije ka obnovljivim izvorima energije.  

Uz sudjelovanje u izmjenama propisa utvrđenih Planom normativnih aktivnosti Vlade RH za 2020. 

godinu, Udruga će se aktivno uključiti i u zakonodavne izmjene koje nisu navedene u Planu, odnosno 

inicirati promjene regulative koja je u interesu članstva. 

U 2020. godini nastavit će se zagovarati izmjene radnog zakonodavstva kako bi se poslodavcima 

omogućila fleksibilnost u modelima zapošljavanja i organizaciji rada. Energetika ima velike obveze 

temeljem Klimatsko-energetskog paketa 2030. i Green Deala koji propisuju veće i ambicioznije ciljeve 

što će imati značajan financijski utjecaj na sektor. S obzirom na trenutne izazove, razvojni projekti se 

ponovno evaluiraju i razmatraju s aspekta isplativosti investicije i povrata ulaganja. Zbog toga će biti 

neophodno poduprijeti ih putem Modernizacijskog fonda i kroz Europski kohezijski i strukturni fond u 

razdoblju od 2021.-2027. godine. HUP- Udruga energetike pratit će razvoj programa i natječaja koji 

mogu biti od interesa za članove te će se uključiti u konzultacije u procesu programiranja EU fondova, 

ali i zagovarati sufinanciranje projekata za razvoj infrastrukture za alternativna goriva iz domaćih 

fondova. Svjetska gospodarska kriza potencira važnost osiguranja dostatne likvidnosti i podrške 

investicijama, a inicijativama usmjerenim na ukidanje administrativnih barijera nastojat ćemo podržati 

pokretanje gospodarskih i investicijskih aktivnosti. Pandemija je ukazala na važnost korištenja digitalnih 

rješenja i važnost digitalne transformacije u svim aspektima te moramo preispitati našu administraciju 

kako bismo sve više i još učinkovitije koristili napredna rješenja. 

U razdoblju od proglašenja epidemije COVID-19 u RH, Udruga je poduzela sljedeće aktivnosti: 

20. ožujka- očitovanje na mjeru za očuvanje radnih mjesta HZZ 

26. ožujka- priopćenje za medije “Sigurnost opskrbe gorivom i zaštita zdravlja potrošača prioriteti su 

svih u lancu distribucije” (web HUP- UE) 

1. travnja – dopis MZOE, HERA, HEP- mjere za pomoć poduzetnicima koji su veliki potrošači električne 

energije (umanjenje naknade za OIE za energetski intenzivne sektore, produljenje rokova plaćanja za 

energente na 90 dana, smanjenje mrežarine), web HUP-UE 

2 travnja – dopis MMPI : ukidanje naknada za koncesije i potkoncesije za prateće objekte na 

autocestama 

3. travnja- dopis MMPI za ukidanje koncesijske naknade na lučkim područjima 

4. travnja – priopćenje predsjednika Udruge energetike, g. Emanuela Kovačića za medije o mjerama 

Vlade RH  

9. travnja dopis Carinskoj upravi radi produljenja roka plaćanja trošarina na naftne derivate (web HUP- 

UE) 

14. travnja- anketa među članstvom o parafiskalnim nametima  

17. travnja- poslan dopis MZOE za produljenje prijelaznog razdoblja za prodaju zimskog goriva (web 

HUP- UE) 

20. travnja dopis MUP, MINGPO i Stožer za ulazak ključnog osoblja u RH (web) 

23. travnja dopis MZOE radi smanjenja naknade za gospodarenje EE otpadom (parafiskalni namet, web 

) 

24. travnja- napisan prilog za objavu u Poslovnom dnevniku sa članovima Izvršnog odbora: Sabinom 

Škrtić(dopredsjednica) i Emanuelom Kovačićem (predsjednik) (na webu Hup-a)  

30. travnja – poziv članovima da navedu potrebne izmjene radnog zakonodavstva 

6. svibnja dopis premijeru s prijedlozima 5 mjera za reaktivaciju gospodarstva (ulazak ključnih osoba, 

online izdavanje OIB, testiranje na COVID-19, priznavanje javnobilježničkih potvrda i dr. dokumenata 

izdanih u drugim državama članicama, bilateralna aktivnost diplomacije radi nastavka inozemnih 

projekata) 

https://www.hup.hr/sigurnost-opskrbe-gorivom-i-zastita-zdravlja-potrosaca-prioriteti-su-svih-u-lancu-distribucije.aspx
https://www.hup.hr/mjere-za-pomoc-poduzetnicima-koji-su-potrosaci-elektricne.aspx
https://www.hup.hr/hup-ova-udruga-energetike-poziva-vladu-na-uvodjenje-dodatnih-mjera.aspx
https://www.hup.hr/hup-predlaze-ministarstvu-financija--produljenje-roka-placanja-trosarina-na-naftne-derivate.aspx
https://www.hup.hr/hup-predlaze-ministarstvu-financija--produljenje-roka-placanja-trosarina-na-naftne-derivate.aspx
https://www.hup.hr/produljen-rok-prijelaznog-razdoblja-za-prodaju-zimskog-goriva.aspx
https://www.hup.hr/kljucno-osoblje-iz-inozemstva-zahtjev-za-odobrenje-dolaska-u-rh.aspx
https://www.hup.hr/zahtjev-za-smanjenje-naknade-gospodarenja-ee-otpadom.aspx
https://www.hup.hr/ostar-pad-potraznje-i-izuzetno-niske-cijene-nafte-zahtijevaju-rasterecenje-poslovanja.aspx


U ovim neizvjesnim vremenima, više nego ikada trebamo suradnju državne administracije, bankarskog 

i financijskog sektora te gospodarskog sektora što bi, uz predvidiljiv regulatorni okvir, podržalo održivi 

razvoj i pokretanje zaustavljene ekonomije, kako bismo bolje prevladali krizu. 

Očekujemo kako ćemo nastavkom kontuinuiranog rada ojačati reprezentativnost Udruge i ostvariti veću 

participaciju članstva u aktivnostima te ćemo pokrenuti razgovore za izbor vodstva udruge za naredni 

četverogodišnji mandat u razdoblju 2021.-2025. 


