
 

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (HROTE) obavještava sve nositelje projekta 
sudionike Javnog natječaja za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene za poticanje 
proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije 1/2020 (Javni natječaj), a čije su 
ponude temeljem Odluke broj 2020-1 o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu tržišne 
premije i zajamčene otkupne cijene od 30. prosinca 2020. (Odluka), odabrane kao dobitne o 
sljedećem:  

U cilju poštivanja pravila o zbrajanju državnih potpora (tzv. kumulacija), HROTE je kao davatelj 
državne potpore dužan obavijestiti svakog korisnika državne potpore da mu je temeljem Odluke 
dodijeljena državna potpora za zaštitu okoliša i energiju u obliku zajamčene otkupne cijene ili 
poticanja tržišnom premijom u 2020. godini. Slijedom navedenog, prilikom dostave ugovora o 
tržišnoj premiji ili ugovora o zajamčenom otkupu električne energije svakom nositelju projekta na 
potpis, HROTE je iskazao i sljedeće podatke: 

- ukupan procijenjeni iznos potpore koji mu je dodijeljen u slučaju ako je njegova ponuda 
na javnom natječaju bila odabrana kao dobitna, 

- ukupan procijenjeni iznos sredstava koji će biti isplaćen korisniku potpore, odnosno 
povlaštenom proizvođaču za njegovo postrojenje. 

Naime, državna potpora je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od 
davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog 
natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili 
usluge utoliko što utječe na trgovinu između država članica Europske unije, u skladu sa člankom 
107. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije (TFEU). U kontekstu proizvodnje električne 
energije iz OIE, državna potpora predstavlja razliku između ukupno isplaćenih sredstava za 
energiju isporučenu iz OIE postrojenja i tržišne vrijednosti proizvedene električne energije iz OIE 
postrojenja. 

Nadalje, sukladno odredbama točke (23) Uredbe (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. (pravila 
temeljem kojih HROTE i provodi ovo poticanje), državne potpore koje se isplaćuju u više obroka 
potrebno je diskontirati na njihovu vrijednost u trenutku dodjele. Za proizvodna postrojenja za koje 
su sklopljeni ugovori o tržišnoj premiji odnosno ugovori o zajamčenoj otkupnoj cijeni, rok za 
izgradnju postrojenja i početak isplate zajamčene otkupne cijene i tržišne premije (koji 
predstavljaju državnu potporu) je četiri godine od dana sklapanja takvih ugovora.  

Trajanje navedenih ugovora iznosi 12 godina od dana početka isplate zajamčene otkupne cijene 
i tržišne cijene, iz kojeg je razloga državne potpore potrebno svesti na 2020. godinu, kao godinu 
u kojoj je dodijeljena državna potpora. Tako dobiven iznos državne potpore za svakog se nositelja 
projekta kao korisnika državne potpore unosi u Registar državnih potpora, a koje vodi Ministarstvo 
financija sukladno Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim 
potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti.  

Za razliku od iznosa državne potpore, ukupno isplaćeni iznos predstavlja procijenjeni iznos koji 
će biti isplaćeni nositelju projekta kao korisniku državne potpore, a koji sadržava u sebi i iznos 
državne potpore kroz razdoblje trajanja ugovora o tržišnoj premiji odnosno ugovora o zajamčenoj 
otkupnoj cijeni električne energije. Ukupna isplata temeljem navedenih ugovora bit će rezultat: 

- godišnje proizvodnje električne energije odnosno proizvodnosti elektrane, 



- visini referentne vrijednosti odnosno zajamčene otkupne cijene koja je ponuđena na 
Javnom natječaju i koja je za dobitne ponude definirana ugovorom, 

- eventualnom smanjenju zajamčene otkupne cijene zbog drugih naknadno primljenih 
državnih potpora za isto opravdane troškove (što u ovome preliminarnom izračunu nije 
uzeto u obzir), 

- korekcijskih faktora sukladno članku 29. Uredbe o poticanju proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, 

- iznosu visine tržišne cijene na referentnom tržištu za Republiku Hrvatsku a u svezi s 
odredbom članka 32. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj 
kogeneraciji, ako je primjenjivo, 

- indeksaciji primjenom Prosječnog godišnjeg indeksa potrošačkih cijena koji objavljuje 
Državni zavod za statistiku, a sukladno članku 15. Uredbe o poticanju proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, 

- godini ulaska u pogon postrojenja. 

Konačno, izračun državne potpore i ukupne isplate je informativne prirode jer je temeljen na više 
promjenjivih pretpostavki pa stoga tako iskazani iznosi ne predstavljaju obvezu niti za jednu 
ugovornu stranu, već procijenjeni iznos državne potpore u smislu ispunjenja naprijed navedenih 
odredbi o zbrajanju državnih potpora za iste opravdane troškove.  

 


