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smatraju špekulativnim zalihama, Europska komisija je utvrdila ko-
risteći podatke o:

– stanju zaliha šećera i proizvoda iz sektora šećera na dane 1. srp-
nja 2009. godine, 1. srpnja 2010. godine, 1. srpnja 2011. godine, 
1. srpnja 2012. godine i 30. lipnja 2013. godine

– proizvodnji šećera za četiri godišnja razdoblja:

   od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2010. godine

   od 1. srpnja 2010. do 30. lipnja 2011. godine

   od 1. srpnja 2011. do 30. lipnja 2012. godine

   od 1. srpnja 2012. do 30. lipnja 2013. godine

– uvozu i izvozu šećera i proizvoda iz sektora šećera za četiri go-
dišnja razdoblja:

   od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2010. godine

   od 1. srpnja 2010. do 30. lipnja 2011. godine

   od 1. srpnja 2011. do 30. lipnja 2012. godine

   od 1. srpnja 2012. do 30. lipnja 2013. godine.

Zalihe, uvoz i izvoz prerađenih proizvoda (podrazumijevaju proi-
zvode koji sadrže više od 10% šećera ili šećernog ekvivalenta, kao 
rezultat prerade poljoprivrednih proizvoda, a navedeni su u Prilogu 
6. ove Uredbe) evidentirane su kao umnožak količina tih proizvoda 
i koefi cijenta korekcije koji se primjenjuje u obračunu na kilogram 
prerađenog proizvoda prema tarifnoj oznaci prerađenog proizvoda 
koji sadrži šećer (kako je navedeno u Prilogu 6. ove Uredbe).

Uvoz sirovog šećera evidentiran je kao umnožak količine sirovog 
šećera i koefi cijenta korekcije koji iznosi 0,946.

Na temelju ovih podataka Europska komisija je:

– izvršila izračun prosjeka

   proizvodnje za razdoblje od 1. srpnja 2009. godine do 30. 
lipnja 2012. godine

   uvoza za razdoblje od 1. srpnja 2009. godine do 30. lipnja 
2012. godine

   izvoza za razdoblje od 1. srpnja 2009. godine do 30. lipnja 
2012. godine

   potrošnje za razdoblje od 1. srpnja 2009. godine do 30. lipnja 
2012. godine

   promjena zaliha u razdoblju od 1. srpnja 2009. godine do 1. 
srpnja 2012. godine i

– utvrdila stanje proizvodnje, uvoza, izvoza, potrošnje i promjena 
zaliha u razdoblju od 1. srpnja 2012. godine do 30. lipnja 2013. 
godine

– izvršila izračun razlike proizvodnje, uvoza, izvoza, potrošnje i 
promjena zaliha na način kako je prikazano u stupcu F Tablice 
1. ovoga Priloga.

Opis matematičkih operacija korištenih u postupku utvrđivanja špe-
kulativnih zaliha nalazi se u Tablici 1. ovoga Priloga.

Temeljem navedenih podataka Europska komisija je izračunala špe-
kulativne zalihe šećera na način da je zbrojila razliku proizvodnje 
i razliku uvoza te je od tog zbroja oduzela razliku izvoza. Izračun 
špekulativnih zaliha moguće je napraviti još na dva načina koja daju 
jednaki rezultat kao i prethodno opisani način i to tako da se zbroje 
razlika potrošnje i razlika promjene zaliha ili da se od zbroja po-
trošnje i promjene zaliha u razdoblju od 1. srpnja 2012. godine do 
30. lipnja 2013. godine oduzme zbroj prosjeka potrošnje i prosjeka 
promjene zaliha u razdoblju od 1. srpnja 2009. godine do 1. srpnja 
2012. godine.

da su viškovi zaliha šećera ili izoglukoze uklonjeni s tržišta Europske 
unije, a na temelju podataka koje će Ministarstvu dostaviti nadležno 
tijelo najkasnije do 15. studenoga 2016. godine.«.

Članak 11.

U članku 20. stavku 1. riječi: »ili Radna skupina« brišu se, a 
riječ: »otkriju« zamjenjuje se riječju: »otkrije«.

U stavku 4. iza riječi: »rješenjem« umjesto zareza stavlja se toč-
ka, a riječi: »na prijedlog Radne skupine iz članka 18. ove Uredbe« 
brišu se.

U stavku 5. riječi: »i Radna skupina« brišu se, a riječ: »uzimaju« 
zamjenjuje se riječju: »uzima«.

Članak 12.

U članku 25. stavku 1. podstavku b) riječ: »prekomjernih« za-
mjenjuje se riječju: »špekulativnih«, a riječ: »prekomjerne« zamje-
njuje se riječju: »špekulativne«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nadležno tijelo će provesti postupak utvrđivanja špekula-
tivnih zaliha šećera i u slučaju da vlasnik zaliha proizvoda iz sektora 
šećera:

– nije podnio zapisnik već je nadležno tijelo kontrolom stanja 
zaliha formiralo zapisnik iz članka 12. ove Uredbe

– je podnio zapisnik iz članka 12. ove Uredbe izvan propisanog 
roka.«.

Članak 13.

U članku 28. riječ: »poljoprivrede« briše se, a riječi: »dostavljati 
godišnje« zamjenjuju se riječju: »dostaviti«.

Članak 14.

Prilog 8. Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i 
špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i 
proizvoda iz sektora šećera (»Narodne novine«, br. 77/13 i 17/15) 
zamjenjuje se novim Prilogom 8. koji je tiskan uz ovu Uredbu i nje-
zin je sastavni dio.

Iza Priloga 8. dodaje se Prilog 9. koji je tiskan uz ovu Uredbu 
i njezin je sastavni dio.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Na-
rodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/21
Urbroj: 50301-05/25-16-2
Zagreb, 10. svibnja 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.

PRILOG 8.

I. dio
EU METODOLOGIJA IZRAČUNA ŠPEKULATIVNIH 

ZALIHA ŠEĆERA
i njezina primjena pri utvrđivanju špekulativnih zaliha 

šećera svakog vlasnika
(Bilančni izračun uz primjenu fl eksibilnosti)

Količine zaliha šećera iz članka 1. Uredbe Komisije (EU) br. 
1345/2014 za koje je Europska komisija utvrdila da prekoračuju 
razinu normalnih zaliha na dan 1. srpnja 2013. godine i koje se 
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A. utvrđuju se za vlasnike zaliha proizvoda iz sektora šećera podaci 
o:

 a) stanju zaliha šećera i proizvoda iz sektora šećera na dane 1. 
srpnja 2009. godine, 1. srpnja 2010. godine, 1. srpnja 2011. 
godine, 1. srpnja 2012. godine i 30. lipnja 2013. godine

 b) proizvodnji šećera za četiri godišnja razdoblja:

  •  od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2010. godine

  •  od 1. srpnja 2010. do 30. lipnja 2011. godine

  •  od 1. srpnja 2011. do 30. lipnja 2012. godine

  •  od 1. srpnja 2012. do 30. lipnja 2013. godine

 c) uvozu i izvozu šećera i proizvoda iz sektora šećera za četiri 
godišnja razdoblja:

  •  od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2010. godine

  •  od 1. srpnja 2010. do 30. lipnja 2011. godine

  •  od 1. srpnja 2011. do 30. lipnja 2012. godine

  •  od 1. srpnja 2012. do 30. lipnja 2013. godine.

B. Izračunava se:

 1) Razlika proizvodnje (F2) jednaka je razlici proizvodnje (E2) 
i trogodišnjeg prosjeka proizvodnje (D2).

  F2 = E2 – D2

  •  E2 = proizvodnja u razdoblju 1. 7. 2012. – 30. 6. 2013.

  •  D2=(A2+B2+C2)/3

   A2 = proizvodnja u razdoblju 1. 7. 2009. – 30. 6. 2010.

   B2 = proizvodnja u razdoblju 1. 7. 2010. – 30. 6. 2011.

   C2 = proizvodnja u razdoblju 1. 7. 2011. – 30. 6. 2012.

 2) Razlika uvoza (F3) jednaka je razlici uvoza (E3) i trogodiš-
njeg prosjeka uvoza (D3).

ŠPEKULATIVNE ZALIHE (F8) izračunavaju se na jedan od sljedeća 
tri načina koja daju jednaki rezultat:

(1)
razlika proizvodnje (F2) + razlika uvoza (F3) – razlika izvoza (F4)

(F2+F3-F4)

ili

(2)
zbrojem razlike potrošnje (F6) i promjene zaliha (F7)

(F6+F7)

ili

(3)
od zbroja potrošnje i promjene zaliha u razdoblju od 1. srpnja 
2012. godine do 30. lipnja 2013. godine (E8) se oduzme zbroj 

prosjeka potrošnje i prosjeka promjene zaliha u razdoblju od 1. 
srpnja 2009. godine do 1. srpnja 2012. godine (D8)

(E8 – D8)

Izračun špekulativnih zaliha primjenom EU fl eksibilnosti od 6,3% 
(F9) vrši se na način da se za 6,3% uvećava zbroj prosjeka potrošnje 
i prosjeka promjene zaliha za razdoblje od 1. srpnja 2009. godine do 
1. srpnja 2012. godine (D9) nakon čega se taj broj oduzme od zbroja 
potrošnje i promjene zaliha u razdoblju od 1. srpnja 2012. godine do 
30. lipnja 2013. godine (E9).

(E9-D9)

Kada metodologiju koju je Europska komisija koristila za određi-
vanje špekulativnih zaliha za Republiku Hrvatsku, preslikamo na 
izračun kojim Republika Hrvatska određuje vlasnike špekulativnih 
zaliha šećera postupa se na sljedeći način:

Tablica 1.  Prikaz izračuna špekulativnih zaliha šećera uz primjenu fl eksibilnosti prema EU metodologiji

A B C D E F

09/10 10/11 11/12 PROSJEK 12/13 RAZLIKA

1
Početne

zalihe

Zalihe na

1. 7. 2009.

Zalihe na

1. 7. 2010.

Zalihe na

1. 7. 2011.

Zalihe na

1. 7. 2012.

2 Proizvodnja
 Proizvodnja 1. 7. 

2009. – 30. 6. 2010.
Proizvodnja 1. 7. 

2010. – 30. 6. 2011.
Proizvodnja 1. 7. 

2011. – 30. 6. 2012.
(A2+B2+C2)/3

Proizvodnja 1. 7. 
2012. – 30. 6. 2013.

(E2-D2)

3 Uvoz
Uvoz

1. 7. 2009. – 30. 6. 
2010.

Uvoz 1. 7. 2010. – 
30. 6. 2011.

Uvoz 1. 7. 2011. – 
30. 6. 2012.

(A3+B3+C3)/3
Uvoz 1. 7. 2012. – 

30. 6. 2013.
(E3-D3)

4 Izvoz
Izvoz

1. 7. 2009. – 30. 6. 
2010.

Izvoz 1. 7. 2010. – 
30. 6. 2011.

Izvoz 1. 7. 2011. – 
30. 6. 2012.

(A4+B4+C4)/3
Izvoz 1. 7. 2012. – 

30. 6. 2013.
(E4-D4)

5 Završne zalihe
Zalihe na

1. 7. 2010.

Zalihe na

1. 7. 2011.

Zalihe na

1. 7. 2012.

Zalihe na

30. 6. 2013.

6 Potrošnja (1+2+3-4-5) (1+2+3-4-5) (1+2+3-4-5) (1+2+3-4-5) (A6+B6+C6)/3 (E1+E2+E3-E4-E5) (E6-D6)

7 Promjena zaliha (5-1) (5-1) (5-1) (5-1) (A7+B7+C7)/3 (E5-E1) (E7-D7)

8
Izračun špekulativnih zaliha 
(F8)

(D6+D7) =

(D2+D3–D4)

(E6+E7) =

(E2+E3–E4)
(E8-D8) = (F2+F3-F4) 

= (F6+F7)

9
Izračun špekulativnih zaliha 
primjenom EU fl eksibilnosti 
(F9)

D8 + 6,3%
(E6+E7) =

(E2+E3–E4)
(E9-D9)

Nakon što je temeljem navedenih podataka utvrdila špekulativne 
zalihe šećera (redak 8. Tablice 1. ovoga Priloga) Europska komisija 
je uzimajući u obzir okolnost povećanja potrošnje i zaliha u referen-
tnom razdoblju u Europskoj uniji od 6,3% primijenila popust (fl ek-

sibilnost) na način da je za 6,3% uvećala zbroj prosjeka potrošnje 
i prosjeka promjene zaliha za razdoblje od 1. srpnja 2009. godine 
do 1. srpnja 2012. godine čime je ukupne količine od 45.763 tone, 
umanjila na konačno utvrđenih 37.138 tona.
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     ■ E4 = Izvoz 1. 7. 2012. – 30. 6. 2013.

     ■ E5 = Zalihe na 30. 6. 2013.

    E7 = (E5–E1)

     ■ E1 = Zalihe na 1. 7. 2012.

     ■ E5 = Zalihe na 30. 6. 2013.

 •  D8 = (D6 + D7)

    D6=(A6+B6+C6)/3

    D7=(A7+B7+C7)/3

A7 = (A5-A1) B7 = (B5-B1) C7 = (C5-C1)

A1 = Zalihe na 1. 7. 2009. B1 = Zalihe na 1. 7. 2010. C1 = Zalihe na 1. 7. 2011.

A5 = Zalihe na 1. 7. 2010. B5 = Zalihe na 1. 7. 2011. C5 = Zalihe na 1. 7. 2012.

 b) Zbroj razlike proizvodnje (F2) i razlike uvoza (F3) od kojeg 
se oduzima razlika izvoza (F4)

  F8 = F2 + F3 – F4

  •  F2 = E2 – D2

      E2 = proizvodnja u razdoblju 1. 7. 2012. – 30. 6. 2013.

      D2= (A2+B2+C2)/3

       ■ A2 = proizvodnja u razdoblju 1. 7. 2009. – 30. 6. 2010.

       ■ B2 = proizvodnja u razdoblju 1. 7. 2010. – 30. 6. 2011.

       ■ C2 = proizvodnja u razdoblju 1. 7. 2011. – 30. 6. 2012.

  •  F3 = E3 – D3

      E3 = uvoz u razdoblju 1. 7. 2012. – 30. 6. 2013.

      D3 = (A3+B3+C3)/3

       ■ A3 = uvoz u razdoblju 1. 7. 2009. – 30. 6. 2010.

       ■ B3 = uvoz u razdoblju 1. 7. 2010. – 30. 6. 2011.

       ■ C3 = uvoz u razdoblju 1. 7. 2011. – 30. 6. 2012.

 c) Zbroj razlike potrošnje (F6) i promjene zaliha (F7)

  F8 = F6 + F7

  •  F6 = E6 – D6

      E6 = (E1+E2+E3-E4-E5)

       ■ E1 = Zalihe na 1. 7. 2012.

       ■ E2 = Proizvodnja 1. 7. 2012. – 30. 6. 2013.

       ■ E3 = Uvoz 1. 7. 2012. – 30. 6. 2013.

       ■ E4 = Izvoz 1. 7. 2012. – 30. 6. 2013.

       ■ E5 = Zalihe na 30. 6. 2013.

      D6=(A6+B6+C6)/3

  •  F7 = E7 – D7

      E7 = (E5–E1)

       ■ E1 = Zalihe na 1. 7. 2012.

       ■ E5 = Zalihe na 30. 6. 2013.

     D7=(A7+B7+C7)/3

A7 = (A5-A1) B7 = (B5-B1) C7 = (C5-C1)

A1 = Zalihe na 1. 7. 2009. B1 = Zalihe na 1. 7. 2010. C1 = Zalihe na 1. 7. 2011.

A5 = Zalihe na 1. 7. 2010. B5 = Zalihe na 1. 7. 2011. C5 = Zalihe na 1. 7. 2012.

 7) EU fl eksibilnost (F9)

  F9 = E9 – D9

  •  E9 = E6 + E7

     E6 = (E1+E2+E3-E4-E5)

       ■ E1 = Zalihe na 1. 7. 2012.

       ■ E2 = Proizvodnja 1. 7. 2012. – 30. 6. 2013.

       ■ E3 = Uvoz 1. 7. 2012. – 30. 6. 2013.

  F3 = E3 – D3

  •  E3 = uvoz u razdoblju 1. 7. 2012. – 30. 6. 2013.

  •  D3= (A3+B3+C3)/3

       A3 = uvoz u razdoblju 1. 7. 2009. – 30. 6. 2010.

       B3 = uvoz u razdoblju 1. 7. 2010. – 30. 6. 2011.

       C3 = uvoz u razdoblju 1. 7. 2011. – 30. 6. 2012.

 3) Razlika izvoza (F4) jednaka je razlici izvoza (E4) i trogodiš-
njeg prosjeka izvoza (D4).

  F4 = E4 – D4

  •  E4 = izvoz u razdoblju 1. 7. 2012. – 30. 6. 2013.

  •  D4=(A4+B4+C4)/3

       A4 = izvoz u razdoblju 1. 7. 2009. – 30. 6. 2010.

       B4 = izvoz u razdoblju 1. 7. 2010. – 30. 6. 2011.

       C4 = izvoz u razdoblju 1. 7. 2011. – 30. 6. 2012.

 4) Razlika potrošnje (F6) jednaka je razlici potrošnje (E6) i 
trogodišnjeg prosjeka potrošnje (D6).

  F6 = E6 – D6

  •  E6 = (E1+E2+E3-E4-E5)

      E1 = Zalihe na 1. 7. 2012.

      E2 = Proizvodnja 1. 7. 2012. – 30. 6. 2013.

      E3 = Uvoz 1. 7. 2012. – 30. 6. 2013.

      E4 = Izvoz 1. 7. 2012. – 30. 6. 2013.

      E5 = Zalihe na 30. 6. 2013.

  •  D6=(A6+B6+C6)/3

A6 = (A1+A2+A3-A4-A5) B6 = (B1+B2+B3-B4-B5) C6 = (C1+C2+C3-C4-C5)

A1 = Zalihe na 1. 7. 2009. B1 = Zalihe na 1. 7. 2010. C1 = Zalihe na 1. 7. 2011.

A2 = Proizvodnja 1. 7. 
2009. – 30. 6. 2010.

B2 = Proizvodnja 1. 7. 
2010. – 30. 6. 2011.

C2 = Proizvodnja 1. 7. 
2011. – 30. 6. 2012.

A3 = Uvoz 1. 7. 2009. – 
30. 6. 2010.

B3 = Uvoz 1. 7. 2010. – 
30. 6. 2011.

C3 = Uvoz 1. 7. 2011. – 
30. 6. 2012.

A4 = Izvoz 1. 7. 2009. – 
30. 6. 2010.

B4 = Izvoz 1. 7. 2010. – 
30. 6. 2011.

C4 = Izvoz 1. 7. 2011. – 
30. 6. 2012.

A5 = Zalihe na 1. 7. 2010. B5 = Zalihe na 1. 7. 2011. C5 = Zalihe na 1. 7. 2012.

 5) Razlika promjene zaliha (F7) jednaka je razlici potrošnje 
(E7) i trogodišnjeg prosjeka potrošnje (D7).

  F7 = E7 – D7

  •  E7 = (E5–E1)

      E1 = Zalihe na 1. 7. 2012.

      E5 = Zalihe na 30. 6. 2013.

  •  D7=(A7+B7+C7)/3

A7 = (A5-A1) B7 = (B5-B1) C7 = (C5-C1)

A1 = Zalihe na 1. 7. 2009. B1 = Zalihe na 1. 7. 2010. C1 = Zalihe na 1. 7. 2011.

A5 = Zalihe na 1. 7. 2010. B5 = Zalihe na 1. 7. 2011. C5 = Zalihe na 1. 7. 2012.

 6) Temeljem prethodno utvrđenih i izračunatih podataka vrši 
se izračun špekulativnih zaliha (F8) na tri sljedeća načina:

 a) Razlika zbroja potrošnje i promjene zaliha u razdoblju 1. 7. 
2012. – 30. 6. 2013. (E8) i zbroja potrošnje i promjene zaliha 
u trogodišnjem razdoblju (D8)

  F8 = E8 – D8

  •  E8 = (E6 + E7)

  •  E6 = (E1+E2+E3-E4-E5)

   E1 = Zalihe na 1. 7. 2012.

     ■ E2 = Proizvodnja 1. 7. 2012. – 30. 6. 2013.

     ■ E3 = Uvoz 1. 7. 2012. – 30. 6. 2013.
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3. utvrdit će se količina uvezenog šećera u razdoblju od 1. srpnja 
2012. godine do 31. prosinca 2012. godine koja prelazi polovi-
cu (50%) ukupne količine uvezenog šećera temeljem Odluke u 
2012. godini iz točke 1. (UV 

prijelaz
)

UV
 prijelaz

 = (UV
ukup

/2) – UV
 prv. polov

4. utvrdit će se koefi cijent umanjenja polovice stvarnog uvoza (A)

A = UV 
prijelaz

/(UV
ukup

)

5. utvrdit će se koefi cijent prijenosa umanjenja stvarnog uvoza 
na špekulativne zalihe (B) koji uvažava prijenos dijela količina 
na prosjek i njegovo uvećanje, odnosno umanjenje uvoza u za-
dnjem razdoblju

B =
 
(A /3) + A

6. utvrdit će se maksimalna količina potencijalnog viška zaliha za 
umanjenje špekulativnih zaliha (UMANJENJE)

UMANJENJE = UV
ukup

 x B

7. utvrditi špekulativne zalihe nakon umanjenja: od špekulativnih 
zaliha oduzima se maksimalna količina potencijalnog viška za-
liha za umanjenje špekulativnih zaliha (UMANJENJE).

 1142 
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hr-

vatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike 
Hrvatske je na sjednici održanoj 4. svibnja 2016. godine donijela

ODLUKU
O KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA PRIHVAĆANJE 

POKROVITELJSTVA VLADE REPUBLIKE 
HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom se utvrđuju kriteriji i postupak za prihvaćanje 
pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad javnim događanjima, 
čiji su organizatori pravne osobe.

II.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) može 
prihvatiti pokroviteljstvo nad domaćim i međunarodnim javnim 
događanjima u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: događanja), 
ukoliko se sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i važnošću prido-
nosi razvoju i promicanju određenog područja, ako je to događanje 
od nacionalne ili međunarodne važnosti, ili ima jubilarni značaj, 
tradiciju ili humanitarno značenje na nacionalnoj razini.

Pod događanjima u smislu ove Odluke, podrazumijevaju se 
obljetnice, važna događanja iz Domovinskog rata, kongresi, kon-
ferencije, znanstveno-stručni skupovi, festivali, natjecanja, izložbe, 
sajmovi i druga događanja.

Iznimno, Vlada može prihvatiti pokroviteljstvo nad događa-
njem izvan Republike Hrvatske, kad je to od interesa za Republiku 
Hrvatsku.

III.

Prihvaćanjem pokroviteljstva, Vlada ne preuzima fi nancijske i 
organizacijske obveze.

       ■ E4 = Izvoz 1. 7. 2012. – 30. 6. 2013.

       ■ E5 = Zalihe na 30. 6. 2013.

     E7 = (E5–E1)

       ■ E1 = Zalihe na 1. 7. 2012.

       ■ E5 = Zalihe na 30. 6. 2013.

 •  D9 = D8 + 6,3%

     D8 = (D6 + D7)

       ■ D6=(A6+B6+C6)/3

       ■ D7=(A7+B7+C7)/3

A7 = (A5-A1) B7 = (B5-B1) C7 = (C5-C1)

A1 = Zalihe na 1. 7. 2009. B1 = Zalihe na 1. 7. 2010. C1 = Zalihe na 1. 7. 2011.

A5 = Zalihe na 1. 7. 2010. B5 = Zalihe na 1. 7. 2011. C5 = Zalihe na 1. 7. 2012.

II. dio
NAČIN IZRAČUNA KOLIČINA ŠPEKULATIVNIH 

ZALIHA U SKLADU S ČLANKOM 17. STAVKOM 3. 
OVE UREDBE

Nakon što su za sve vlasnike izračunate špekulativne zalihe u skladu 
s EU metodologijom te su evidentirani svi vlasnici čije su špekulativ-
ne zalihe veće od nule, a u slučaju da je zbroj njihovih špekulativnih 
zaliha veći od iznosa kojeg je utvrdila Europska komisija Uredbom 
Komisije (EU) br. 1345/2014 (37.138 tona), za sve takve vlasnike 
primjenjuje se sljedeći izračun:

1. utvrđuje se zbroj špekulativnih zaliha svih vlasnika čije su špe-
kulativne zalihe veće od nule (F9)

2. za svakog vlasnika utvrđuje se udio njegovih špekulativnih zali-
ha (F9) u zbroju iz točke 1. ovoga Dijela

3. udio iz točke 2. množi se s 37.138,00 tona, čime se dobiva ko-
ličina špekulativnih zaliha kojima pojedini vlasnik sudjeluje u 
ukupnim količinama špekulativnih zaliha Republike Hrvatske.

PRILOG 9.

Izračun iz članka 17. stavka 4. ove Uredbe vrši se samo u slučaju 
kad je uvoz u razdoblju od 1. srpnja 2012. godine do 31. prosinca 
2012. godine premašio polovicu ukupnih količina uvezenog šećera 

temeljem Odluke u 2012. godini

Vlasnicima špekulativnih zaliha šećera koji su tijekom 2012. godine 
temeljem odluka o preferencijalnom uvozu bijelog šećera u skladu s 
međunarodnim trgovačkim sporazumima (Svjetska trgovinska orga-
nizacija i Sporazum o pridruživanju i suradnji s Europskom unijom) 
izdanih od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 
ruralnom razvoju tijekom 2012. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) 
uvozili bijeli šećer izračunat će se umanjenje špekulativnih zaliha na 
način da će se svim takvim vlasnicima čiji je uvoz u razdoblju od 1. 
srpnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine premašio polovicu 
ukupnih količina uvezenog šećera temeljem Odluke u 2012. godini 
izvršiti obračun na sljedeći način:

1. utvrdit će se ukupna količina uvezenog šećera temeljem Odluke 
u 2012. godini (UV

ukup
)

2. od ukupno uvezenih količina iz točke 1. utvrdit će se količina:

 a) uvezena u razdoblju od 1. siječnja 2012. godine do 30. lipnja 
2012. godine (UV 

prv. polov
)

 b) uvezena u razdoblju od 1. srpnja 2012. godine do 31. pro-
sinca 2012. godine (UV 

drg. polov
)
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