
 
 
 

OBAVIJEST  
 

pravnim i fizičkim osobama - obrtnicima i fizičkim osobama – građanima  
vezano za dostavu propisanih obrazaca radi obračuna i naplate  

naknada gospodarenja posebnim kategorijama otpada temeljem važećih propisa 
 
 

S obzirom na veliki broj upita od strane obveznika plaćanja naknada u svezi dostave 
mjesečnih, kvartalnih i godišnjih Izvješća Fondu, u nastavku možete pronaći informacije o 
načinu i rokovima dostave podataka te obrascima na kojima je potrebno dostaviti iste.  
 

Pravilnik  Razdoblje 
Rok za dostavu 
Izvješća  

Vrsta izvješća Način dostave 

Pravilnik o 
ambalaži i 
otpadnoj 
ambalaži  

Kvartalno  
Do 10.-og u tekućem 
mjesecu za prethodni 
kvartal 

Obrazac AO10 (jednokratnu amb.)  
Obrazac AO3 (povratnu-višekratnu-
amb.)  

Poštom na adresu 
Radnička cesta 80 ili 
mailom na 
naknade@fzoeu.hr 
(ovjereno potpisom i 
pečatom) 

Godišnje  
Do 1. ožujka tekuće 
godine za prethodnu 

Obrazac AO10 (jednokratnu amb.)  
Obrazac AO3 (povratnu-višekratnu-
amb.) 

Napomena  

Od početka primjene Pravilnika do kraja 2014. godine propisana izvješća za dostavu podataka s 
Dodatak I (Izvod iz očevidnika za obračun naknade zbrinjavanja) ili Dodatak II (Izvod iz očevidnika 
za obračun naknade zbrinjavanja, povratne naknade i poticajne naknade) ako se radi o 
uvozu/unosu/proizvodnji pića.  
Za razdoblje 2015. godine dostava Izvješća propisana je u dva dijela:  

a) Za razdoblje od 01.01.2015. do 19.8.2015. podatke je potrebno dostaviti na 
obrascu Dodatak I (Izvod iz očevidnika za obračun naknade zbrinjavanja) ili na 
obrascu Dodatak II (Izvod iz očevidnika za obračun naknade zbrinjavanja, povratne 
naknade i poticajne naknade) ako se radi o uvozu/unosu/proizvodnji pića.  

             b)  Za razdoblje od 20.8.2015. do 31.12.2015. potrebno je dostaviti podatke na 
obrascu AO10 – za jednokratnu ambalažu i obrascu AO3 za povratnu-višekratnu ambalažu. 

 

Pravilnik  Razdoblje 
Rok za dostavu 
Izvješća  

Vrsta izvješća Način dostave 

Pravilnik o 
gospodarenju 
otpadnim 
vozilima  

Mjesečno  
Do 5.-og u 
mjesecu za 
prethodni mjesec  

Obrazac OV1  
Uz navedeni obrazac OV1 dostavlja 
se Izvješće za gume ( Obrazac 
IUA).* 
 

Poštom na adresu: 
FZOEU,  Radnička 
cesta 80, Zagreb 
 ili mailom na 
naknade@fzoeu.hr 
(ovjereno potpisom i 
pečatom) 

Godišnje  Do 31. ožujka  

Obrazac OV1  
Uz navedeni obrazac OV1 dostavlja 
se Izvješće za gume ( Obrazac IUA). 
 

Napomena  

Za period 2015. godine godišnje izvješće potrebno je dostaviti u dva dijela, odnosno od 01.01. 
2015. do 31.05.2015. te od 01.06. 2015. do 31.12.2015. godine s obzirom na promjenu iznosa 
naknade.  
Za period uvoza/unosa/proizvodnje guma od 1.1.2017. godine važeći obrazac za prijavu 
podataka je Obrazac IPG 
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Pravilnik  Razdoblje 
Rok za 
dostavu 
Izvješća  

Vrsta izvješća Način dostave 

Pravilnik o 
gospodarenju 
otpadnim 
gumama 

Mjesečno  

Do 5.-og u 
mjesecu za 
prethodni 
mjesec  

Obrazac IUA (Izvješće uvoznika osobnih 
automobila, autobusa, teretnih automobila, 
radnih strojeva i traktora, zrakoplova i 
drugih letjelica i kompleta kotača (guma i 
naplatak)   - kada su gume sastavni dio 
vozila ili uvoz/unos/proizvodnja kotača 
(guma+naplatak) 

Obrazac IU/PG (Izvješće uvoznika i/ili 

proizvođača guma) – kada se 
uvoze/unose/proizvode gume kao 
samostalni proizvod  

Poštom na adresu: 
FZOEU,  Radnička 
cesta 80, Zagreb 
 ili mailom na 
naknade@fzoeu.hr 
(ovjereno 
potpisom i 
pečatom) 

Godišnje  
Do kraja 
veljače 

Obrasci IUA i /ili IU/PG  

Napomena  

Za period 2015. godine godišnje izvješće potrebno je dostaviti u dva dijela, odnosno od 01.01. 
2015. do 31.05.2015. te od 01.06. 2015. do 31.12.2015. godine s obzirom na promjenu iznosa 
naknade.  
Za period uvoza/unosa/proizvodnje guma od 1.1.2017. godine važeći obrazac za prijavu 
podataka je Obrazac IPG 

 

Pravilnik  Razdoblje 
Rok za dostavu 
Izvješća  

Vrsta izvješća Način dostave 

Pravilnik o 
baterijama i 
akumulatorima 
i otpadnim 
baterijama i 
akumulatorima   

Kvartalno  
Do 15.-og u 
mjesecu za 
prethodni kvartal 

Obrazac OBA1 (Izvješće 
proizvođača o proizvedenim, 
uvezenim ili izvezenim količinama 
baterija i akumulatora)  

Poštom na adresu: 
FZOEU,  Radnička 
cesta 80, Zagreb 
 ili mailom na 
naknade@fzoeu.hr 
(ovjereno potpisom i 
pečatom) 

Godišnje  
Do 31. siječnja 
 

Obrazac OBA1  

Napomena  
Za razdoblje 2015. godine prijava o uvozu/unosu/proizvodnji baterija i akumulatora 
dostavlja se u dva dijela, odnosno prvi dio od 01.01. do 9.10. 2015., te drugi dio od 10.10. do 
31.12. 2015. godine s obzirom da je došlo do izmjene u načinu obračuna naknade. 

 

Pravilnik  Razdoblje 
Rok za 
dostavu 
Izvješća  

Vrsta izvješća Način dostave 

Pravilnik o 
gospodarenju 
otpadnim uljima  

Kvartalno  

Do 15.-og u 
mjesecu za 
prethodni 
kvartal  

Obrazac IU/PSMU ( Izvješće 
uvoznika ili proizvođača svježih 
mazivih ulja) 

Poštom na adresu: 
FZOEU,  Radnička 
cesta 80, Zagreb 
 ili mailom na 
naknade@fzoeu.hr 
(ovjereno potpisom i 
pečatom) 

Godišnje  Do 1. ožujka  Obrazac IU/PSMU 

*Napomena  
Za period 2015. godine godišnje izvješće potrebno je dostaviti u dva dijela, odnosno od 
01.01. 2015. do 30.09.2015. te od 01.10. 2015. do 31.12.2015. godine s obzirom na 
promjenu iznosa naknade. 

 

Pravilnik  Razdoblje 
Rok za dostavu 
Izvješća  

Vrsta izvješća Način dostave 

Pravilnik o 
gospodarenju 
otpadnom EE 
opremom  

Mjesečno  

Do 5.-og u 
mjesecu za 
prethodni 
mjesec  

Obrazac IU/PEEO 

Poštom na adresu: FZOEU,  
Radnička cesta 80, Zagreb 
 ili mailom na naknade@fzoeu.hr 
(ovjereno potpisom i pečatom) 



Vezano za novi Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine broj 125/15 ) u 
nastavku se ukratko daju informacije o obvezi fizičkih osoba – građana i proizvođača u 
slučaju uvoza/unosa/proizvodnje vozila:  
 

FIZIČKE OSOBE - GRAĐANI 

UVOZ/UNOS VOZILA 
IZ ZEMALJA 

EUROPSKE UNIJE ILI 
TREĆIH ZEMALJA 

 Temeljem dokumentacije vozila (homologacija vozila ili 
tehnička dokumentacija) i računa (kupoprodajnog ugovora i sl.) 
popunjava se propisani obrazac OV1 u Carinskoj upravi 

 Djelatnik Carinske uprave ispostavlja Rješenje o plaćanju 
naknade gospodarenja otpadnim vozilima.  

 Fizička osoba- građanin uplaćuje naknadu temeljem Rješenja 
te se vraća u Carinsku upravu s potvrdom o uplati.  

 Djelatnik Carinske uprave ovjerava pečatom i parafom rješenje 
o plaćenoj naknadi ( u dva primjerka).  

 S ovjerenim Rješenjem fizička osoba-građanin registrira vozilo.  

 

KUPLJENO VOZILO U 
RH 

 Fizička osoba- građanin ne dostavlja podatke u Carinsku 
upravu već s računom  ( Ugovorom o kupnji vozila,..) registrira 
vozilo.  

 Dokaz o plaćenoj naknadi je obračunata i iskazana naknada na 
računu kupljenog vozila (Ugovoru o kupnji vozila,..)  kojeg je 
dužan iskazati prodavatelj vozila prilikom prodaje vozila. 

 Napomena : Od 1. 
prosinca 2015. 
godine 

 
PROIZVOĐAČ (TVRTKE, OBRTNICI,OPG,..)  

UVOZ/UNOS VOZILA 
IZ ZEMALJA 
EUROPSKE UNIJE  ILI 
TREĆIH ZEMALJA 

    

1. za vlastite 
potrebe 
(uključujući 
testna 
vozila)  

 Temeljem dokumentacije vozila (homologacija vozila ili 
tehnička dokumentacija) i računa (kupoprodajnog ugovora i sl.) 
popunjava se propisani obrazac OV1 u Carinskoj upravi. 

 Djelatnik Carinske uprave ispostavlja Rješenje o plaćanju 
naknade gospodarenja otpadnim vozilima.  

 Proizvođač uplaćuje naknadu temeljem Rješenja te se vraća u 
Carinsku upravu s potvrdom o uplati.  

 Djelatnik Carinske uprave ovjerava pečatom i parafom rješenje 
o plaćenoj naknadi (u dva primjerka).  

 S ovjerenim Rješenjem proizvođač registrira vozilo. 

Napomena : Od 1. 
prosinca 2015. 
godine  
 

2. za daljnju 
prodaju u RH 

 Dostava mjesečnih podataka u FZOEU do 5. u mjesecu za 
prethodni mjesec na obrascu OV1 zajedno s Izvješćem za gume 
( Obrazac IUA).  

 Fond temeljem dostavljenih izvješća ispostavlja rješenja 
(posebno za vozila te posebno za gume) o plaćanju naknade 
gospodarenja otpadnim vozilima i gumama. 

Napomena: 
Prilikom prodaje 
vozila kupcu na 
računu MORA biti 
izražena i 
obračunata 
naknada 
gospodarenja 
otpadnim vozilima 
(Od 1. 12. 2015.). 

KUPLJENO VOZILO U 
RH 

Dokaz o plaćenoj naknadi je obračunata i iskazana naknada na 
računu kupljenog vozila kojeg je dužan iskazati prodavatelj vozila 
prilikom prodaje vozila.  

 Od 1. 12. 2015..  

 
 
  Detaljnije informacije, zasebno za svaku posebnu kategoriju otpada, možete pronaći na 

Internet stranici Fonda www.fzoeu.hr odnosno na linku: 
http://www.fzoeu.hr/hr/naknade/naknade_temeljem_zakona_o_odrzivom_gospodarenju

_otpadom/ 
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