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Radi nastupa izvanrednih okolnosti u Republici Hrvatskoj kao posljedica 
razornih potresa dana 22. ožujka 2020. godine te 28. i 29. prosinca 2020. godine s 
ciljem osiguranja pomoći fizičkim osobama-građanima vlasnicima/suvlasnicima 
stanova i obiteljskih kuća oštećenim potresima u svrhu provedbe Javnog poziva za 
sufinanciranje kupnje kondenzacijskih bojlera u okviru mjera ugradnje u 
zgrade/obiteljske kuće koje su oštećene u potresu od 22. ožujka 2020.godine 
(KLASA:310-34/20-36/1, URBROJ:563-04/45-20-1) od 10. lipnja 2020. godine i 
Javnog poziva za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova (EnU-1/21) 
(KLASA:310-34/21-03/1, URBROJ:563-04-1/258-21-1) od 21. srpnja 2021. godine, na 
temelju članka 1 O. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
(„Narodne novine" 107/03 i 144/12) i članka 21. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost („Narodne novine" 193/03, 73/04, 116/08, 101 /09, 118/11, 
67/13, 70/14 i 155/14- pročišćeni tekst), donosim slijedeću 

ODLUKU 

I. Rokovi određeni točkom VIII. i točkom IX. Javnog poziva za sufinanciranje 
kupnje kondenzacijskih bojlera u okviru mjera ugradnje u zgrade/obiteljske 
kuće koje su oštećene u potresu od 22. ožujka 2020. godine (KLASA:310-
34/20-36/1, URBROJ:563-04/45-20-1) od 1 O. lipnja 2020. godine i točkom 
IX. Javnog poziva za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih 
kotlova (EnU-1/21) (KLASA:310-34/21-03/1, URBROJ:563-04-1/258-21-1) 
od 21. srpnja 2021. godine za provedbu kupnje/nabave kondenzacijskog 
bojlera/kotla i dostavu zahtjeva za isplatu s potpunom dokumentacijom za 
isplatu kao i za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ugradnja 
bojlera/kotla produljuju se do 01. lipnja 2024. godine. 

li. Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Fonda. 
Ili. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Dostaviti: 
Ured direktora, ovdje 

- Sektor za energetsku učinkovitost, ovdje 
- Sektor za pravne poslove, ovdje 
- Sektor za financijske poslove, ovdje 

Pismohrana, ovdje 

Stupanj klasifikacije: SLUŽBENO 


