
Česti upiti vezani za predaju zahtjeva za umanjenje visine naknade OIEiK 

1. Na koji datum se treba datirati  obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema 

NKD-u? 
Nema zapreke dostaviti Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u s ranijim 
datumima, no s obzirom da se zahtjev predaje od 1. srpnja 2020. potrebno je dostaviti i dokaz 
o glavnoj djelatnosti, ishođen u Državnom zavodu za statistiku novijeg datuma (usklađeno s 
ostalim dokumentima ne stariji od 30. dana od dana podnošenja zahtjeva). 
 

2. Da li je dovoljno poslati samo račun dobiti i gubitka za zadnje 3 godine i da li treba biti 

ovjeren od strane poduzeća ili treba poslati kompletan GFI-POD ovjeren od strane FINE 

za zadnje 3 godine? 

Potrebno je dostaviti kompletan GFI-POD koji je podnesen nadležnoj FINI 

(račun dobiti i gubitka) za razdoblje koje se uzima za izračun. Nužna je dostava računa dobiti i 

gubitka iz kojih su vidljive AOP pozicije prihoda i materijalnih troškova. 

 

3. Na koje se trošarine odnosi izjava poduzetnika o ukupnim plaćenim trošarinama?  

Izjava poduzetnika o ukupnim plaćenim trošarinama odnosi se na sve trošarine koje  

su plaćene odnosno za koje je poduzetnik trošarinski obveznik. 

 

4. Ukoliko poduzetnik nije trošarinski obveznik, da li je potrebno ovjeriti izjavu o ukupnim 

troškovima električne energije i priložiti sve račune?  

Poduzetnik treba dostaviti javnobilježnički ovjerenu izjavu o ukupnim troškovima  

električne energije i priložiti kopije svih računa. 

 

5. Da li se dokumentacija za umanjenje naknade  može predati prije 01.07.2020.? 

Poduzetnik može podnijeti zahtjev od dana 1. srpnja 2020.godine  kad na snagu stupa Uredba 

o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu 

kogeneraciju  (NN 57/2020). 

 
6. Molim Vas  za pojašnjenje tko ima pravo  prema popisu djelatnosti podnositi zahtjev za 

umanjenje naknade za obnovljive izvore energije? 
 
Da bi bio zadovoljen jedan od uvjeta za ostvarenje prava na umanjenje naknade nužno je 
imati dokaz o glavnoj djelatnosti ishođen u Državnom zavodu za statistiku (ispunjavanje 
jednog od osnovnih uvjeta pripadnosti, po djelatnosti, sektorima iz Priloga 1 i Priloga 2 Uredbe 
o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu 
kogeneraciju (NN 57/2020)).    
           

7. Dobili smo obavijest preko HEP Opskrbe koja je naš opskrbljivač električnom 
energijom o promjeni uvjeta izračuna OIEiK. Međutim iako smo potrošači preko 1 GWh , 
ne udovoljavamo po listi djelatnosti. Zanima me zašto nije obuhvaćena i djelatnost 
trgovine , već samo proizvodnja, a kod djelatnosti proizvodnje samo veliki potrošači. 
Nije li to diskriminacija i kako tumačite takvu odluku? 
 
Temeljem odredbi iz Smjernica o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju 2014-2020 
(OJ C 200, 28.6.2014; dalje; Smjernice) je dopušteno da pojedine kategorije poduzetnika 
(električno intenzivna industrija) može plaćati umanjenju naknadu za OIEiK ukoliko 
udovoljavaju odredbama iz Smjernica. S obzirom da su uvjeti koje treba zadovoljiti poduzetnik 
kako bi bio prihvatljiv za umanjenje naknade usklađeni s odredbama Smjernica, tako su i liste 
djelatnosti usklađene (Prilog 1 i Prilog 2 su prilozi preuzeti iz Smjernica).  Naime, umanjenje 
naknade za OIEiK sadrži državnu potporu sukladno odredbama Smjernica prema kojima 
svako umanjenje od plaćanja punog iznosa takve naknade treba smatrati državnom potporom.   

 


