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 REPUBLIKA HRVATSKA  
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 

 
 
Na temelju Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost („Narodne 
novine“ broj 107/03 i 144/12) i Statuta Fonda („Narodne novine“ broj 193/03, 73/04, 
116/08, 101/09, 118/11, 67/13, 70/14, 155/14 – pročišćeni tekst ), te članka 6. stavka 2. 
Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 116/18, 25/20 i 
41/21), a radi provedbe Odluke Upravnog odbora o donošenju Godišnjeg programa 
raspisivanja javnih poziva i natječaja od 14. travnja 2021. godine (KLASA: 024-04/21-
03/2; URBROJ: 563-01/69-21-5) u dijelu koji se odnosi na provedbu Javnog poziva za 
sufinanciranje energetski učinkovitih vozila, Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost objavljuje 
 
 
 

P O Z I V  Z A  I S K A Z  I N T E R E S A  

 
PROIZVOĐAČA, PREDSTAVNIČKIH UREDA, GENERALNIH ZASTUPNIKA ILI 

UVOZNIKA MOTORNIH VOZILA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE 
U SVRHU PROVEDBE MJERE  

SUFINANCIRANJA KUPNJE ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA  
 
 

 

I. Predmet Poziva 
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje 
Poziv za iskaz interesa proizvođačima, predstavničkim uredima, generalnim 
zastupnicima ili uvoznicima motornih vozila na području Republike Hrvatske (u daljnjem 
tekstu: zastupnici) koji su zainteresirani da energetski učinkovita vozila koja proizvode 
odnosno vozila proizvođača koja zastupaju budu uključena u provedbu mjere poticanja 
kupnje energetski učinkovitih vozila (u daljnjem tekstu: mjera) i koji će biti uključeni u 
provedbu aktivnosti u sklopu mjere. 
 
Mjera će se provoditi putem Javnog poziva za sufinanciranje kupnje energetski 
učinkovitih vozila. Pravo na sredstva Fonda (u daljnjem tekstu: korisnici) u sklopu 
provedbe mjere mogu ostvariti isključivo: 

• punoljetne fizičke osobe (građani) (u daljnjem tekstu: fizičke osobe), 

• fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove 
izvan javnog sektora te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga (u 
daljnjem tekstu: pravne osobe), 

koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Republike Hrvatske.  
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Pravo na sredstva Fonda ne mogu ostvariti poduzetnici koji obavljaju djelatnost 
cestovnog prijevoza tereta za najamninu i naknadu za sufinanciranje kupnje vozila N 
kategorije za cestovni prijevoz tereta. 
 
Zastupnici koji izvrše prijavu na ovaj Poziv ne mogu ostvariti pravo na 
sufinanciranje ni za jednu kategoriju vozila. 
Prodajna mjesta koja zastupnik prijavi na ovaj Poziv ne mogu ostvariti pravo na 
sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila koja taj zastupnik proizvodi 
odnosno zastupa. 
 
Svi uvjeti koje korisnici sredstava Fonda moraju ispunjavati bit će određeni Javnim 
pozivom za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. 
 
Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe mjere smatraju 
se: 

• vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon, 

• vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik, 

• vozila kategorija M2, M3 i N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon, 
na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik, 

 
pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju sljedeća ograničenja: 

• električna vozila: emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km,  

• vozila s plug-in hibridnim pogonom vozila kategorije M1 koja imaju dopuštenu 
emisiju onečišćujuće tvari CO2 iznosa do najviše 50 g/km,  

• vozila na vodik: emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km. 

Vozila čija se kupnja potiče su isključivo nova motorna vozila odnosno vozila koja u 
trenutku prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije nisu bila registrirana, te koja trebaju biti 
homologirana za cestovni promet u Republici Hrvatskoj. 

Cilj ovog Poziva je prikupiti bazu energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta 
raspoloživih za provođenje mjere u skladu s predviđenim planom i dinamikom 
provedbe mjere, čime će se omogućiti svim korisnicima sredstava Fonda da pod 
istim uvjetima ostvare pravo na sufinanciranje kupnje energetski učinkovitog 
vozila na području Republike Hrvatske. 
 
Zastupnici u sklopu prijave na Poziv prijavljuju vozila koja proizvode odnosno vozila 
proizvođača kojeg zastupaju te prodajna mjesta na kojima su vozila dostupna za kupnju 
korisnicima. 
 
Minimalni tehnički zahtjev za provedbu mjere na prodajnim mjestima je računalo sa 
stalnom internetskom vezom, printerom i skenerom. 
 
Lista zastupnika, vozila i prodajnih mjesta će biti javno dostupna i vidljiva na mrežnoj 
stranici Fonda. 
 
Ovaj Poziv objavljen je u svrhu što učinkovitije provedbe mjere te Fond po istome 
neće sklapati ugovorne odnose sa zastupnicima ili prodajnim mjestima. 
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II. Obveze zastupnika 
 
Zastupnici koji se prijave na ovaj Poziv trebaju svojom izjavom jamčiti da će provoditi 
sve aktivnosti navedene ovim Pozivom pod uvjetima određenim istim, kao i osigurati 
provedbu svih aktivnosti navedenih ovim Pozivom putem prijavljenih prodajnih mjesta. 
 
Aktivnosti koje je zastupnik dužan provesti u sklopu provedbe mjere su sljedeće: 
 

1. prijaviti vozila i osigurati dostupnost prijavljenih vozila na tržištu, 
2. prijaviti prodajna mjesta u kojima će korisnici sredstava Fonda moći kupiti 

vozila i osigurati da se na prodajnim mjestima mjera provodi sukladno 
uputama Fonda, 

3. distribuirati komunikacijske materijale prodajnim mjestima i osigurati vidljivost 
provedbe mjere na prodajnim mjestima sukladno uputama Fonda. 

 
Aktivnosti koje je zastupnik dužan u sklopu provedbe mjere osigurati putem prodajnog 
mjesta su sljedeće: 

1. učiniti mjeru vidljivom korištenjem komunikacijskih materijala Fonda i 
sukladno uputama Fonda, 

2. informirati javnost o uvjetima i načinu ostvarenja prava na sredstva Fonda, 
3. koristiti mrežnu aplikaciju Fonda za unos podataka te osigurati istinit i točan 

unos podataka, što uključuje skeniranje i ispis dokumenata iz aplikacije 
Fonda, 

4. izdati račun za uplatu obveznog minimalnog predujma prijavitelju na Javni 
poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila te omogućiti 
dostavu dokaza o uplati obveznog minimalnog predujma u sklopu prijave 
prijavitelja, 

5. raspolagati osobnim podacima u skladu s važećim propisima koji uređuju 
područje zaštite osobnih podataka. 

 
U svrhu prijave na Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila 
prodajna mjesta obvezna su izdati račun za uplatu obveznog minimalnog predujma u 
iznosu od minimalno 7% traženih sredstava Fonda od svakog prijavitelja. Po zaprimanju 
uplate obveznog minimalnog predujma prodajna mjesta dužna su putem mrežne 
aplikacije Fonda dostaviti dokaz o zaprimanju istoga u svrhu dovršetka prijave 
prijavitelja na Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. 
Dokazom se smatra izdani račun za predujam i dokaz o primitku uplate istog. 
 
Prodajno mjesto dužno je izvršiti povrat zaprimljenog obveznog minimalnog predujma 
prijavitelju u slučaju ako: 

- prijavitelj ne ostvari pravo na sredstva Fonda, 
- prijavitelj ostvari pravo na sredstva Fonda, ali u ugovorenom roku odustane od 

realizacije kupnje te sukladno ugovornim uvjetima raskine ugovor s Fondom, 
- prodajno mjesto ne isporuči vozilo unutar ugovorenog roka realizacije kupnje, 

osim u slučaju nastupa „više sile“. 
 
Sve troškove koji mogu nastati za zastupnika i/ili prodajno mjesto a vezani su uz 
provedbu mjere (rad djelatnika, materijalni, režijski i drugi eventualni troškovi) isključivo 
snose zastupnik odnosno prodajno mjesto i s osnova istih ne mogu potraživati i ostvariti 
naknadu od strane Fonda. 
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Ukoliko Fond utvrdi da zastupnik samostalno ili putem prodajnog mjesta nije 
osigurao provedbu mjere na način utvrđen ovim Pozivom, takav zastupnik ili 
prodajno mjesto brisat će se s liste te neće moći sudjelovati u daljnjoj provedbi 
mjere. 
 
Fond, zastupnik i prodajna mjesta se obvezuju štititi osobne podatke građana u skladu 
s važećim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, te se obvezuju 
poduzeti odgovarajuće tehničke, organizacijske i sigurnosne mjere s obzirom na rizike 
koji proizlaze iz obrade i prirode osobnih podataka.  
Svi osobni podaci prikupljeni i obrađeni temeljem ovog Poziva prikupljaju se i obrađuju 
u svrhu provedbe poziva i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu 
osobnih podataka, odnosno samo u nužnom opsegu za ostvarenje svrhe iz prijave, a 
sve sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. 
godine i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 
42/18).  
 
 
III. Obvezna dokumentacija 
 
Prijava zastupnika na ovaj Poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju: 

1. Dokaz kojim se potvrđuje status zastupnika motornih vozila na području 
Republike Hrvatske – na hrvatskom ili engleskom jeziku, u PDF formatu, 

2. Logotip proizvođača – u vektorskom formatu s knjigom standarda, 
3. Popis prodajnih mjesta – prema predlošku XLS tablice koja se preuzima iz 

mrežne aplikacije za prijavu (https://pin.fzoeu.hr), 
4. Tehničke karakteristike dostupnih vozila iz kojih je jasno vidljiva kategorija 

(proizvođač, model, vrsta pogona (električni/„plug-in“ hibridni, SPP, UPP, 
vodik), snaga vozila (kW), potrošnja (kWh/100km ili Wh/km, kg/100 km, lit/100 
km), te emisija CO2 (g/km, gdje je primjenjivo), a koje mogu biti izražene i 
katalogom, certifikatom itd., komprimirano u ZIP arhivi, 

5. Fotografije vozila – do 5 fotografija širine najmanje 1000 px, od kojih jedna 
obvezno mora biti bočni prikaz vozila, komprimirano u ZIP arhivi. 

Sva dokumentacija dostavlja se elektroničkim putem, na način opisan u točki IV. ovog 
Poziva. 
 
 
IV. Dostavljanje i obrada prijava 

Rok za prijavu na ovaj Poziv počinje 10. svibnja 2021. godine u 9:00:00 sati, a 
završava istekom 10 dana odnosno 20. svibnja 2021. u 23:59:59 sati. 
 
Prijava zastupnika se vrši elektroničkim putem, odnosno registracijom na mrežnoj 
aplikaciji dostupnoj na https://pin.fzoeu.hr, na sljedeći način: 

1. stvaranje korisničkog računa što podrazumijeva unos traženih podataka o 
zastupniku i učitavanje dokaza kojim se potvrđuje status proizvođača, 
predstavničkog ureda, generalnog zastupnika ili uvoznika motornih vozila na 
području Republike Hrvatske te logotipa proizvođača, 

2. unos podataka za bazu dostupnih vozila što podrazumijeva unos traženih 
tehničkih podataka o vozilima te fotografija modela vozila, 

https://pin.fzoeu.hr/
https://pin.fzoeu.hr/
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3. unos podataka za bazu prodajnih mjesta što podrazumijeva unos traženih 
podataka o prodajnim mjestima u predložak tablice koja se preuzima iz aplikacije 
i dostavlja slanjem na mail pin@fzoeu.hr, 

4. davanje izjave kojom zastupnik jamči da će provoditi sve aktivnosti navedene 
ovim Pozivom pod uvjetima propisanim istim, kao i osigurati provedbu svih 
aktivnosti navedenih ovim Pozivom putem prijavljenih prodajnih mjesta. 

 
Zastupnik u roku za prijavu može dodavati nova vozila i prodajna mjesta u bazu vozila i 
prodajnih mjesta. 
 
Fond provjerava sve podatke unesene u mrežnu aplikaciju u svrhu utvrđivanja 
sukladnosti istih s uvjetima ovog Poziva. Nakon obrade unesenih podataka za baze 
dostupnih vozila i prodajnih mjesta od strane Fonda, zastupniku će biti omogućeno da 
u aplikaciji unese podatke o dostupnosti pojedinih vozila na prodajnim mjestima. 
Podatke o dostupnosti pojedinih vozila na prodajnim mjestima zastupnik će moći 
ažurirati sve do privremenog zatvaranja ili zatvaranja Javnog poziva za sufinanciranje 
kupnje energetski učinkovitih vozila. 
 
Nakon prijave prodajnog mjesta od strane zastupnika, prodajna mjesta su obvezna 
provesti postupak registracije korisničkog računa prodajnog mjesta. Na prijavljenu 
kontakt e-mail adresu prodajnog mjesta Fond će dostaviti poveznicu putem koje će 
prodajno mjesto pristupiti izradi korisničkog računa u mrežnoj aplikaciji. Poveznica za 
registraciju će biti aktivna ukupno 3 dana te u tom roku prodajno mjesto može registrirati 
korisnički račun. 
 
Sva registrirana prodajna mjesta zaprimit će od strane Fonda pisane upute za rad u 
prijavnoj aplikaciji, te će im nakon objave Javnog poziva za sufinanciranje kupnje 
energetski učinkovitih vozila biti omogućen testni rad u prijavnoj aplikaciji. 
Tehnička podrška za rad u prijavnoj aplikaciji će biti dostupna zastupnicima i prodajnim 
mjestima od trenutka početka prijave na ovaj Poziv do zatvaranja Javnog poziva za 
sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. 
 
Fond će na dan objave Javnog poziva za sufinanciranje kupnje energetski 
učinkovitih vozila javno objaviti listu prijavljenih zastupnika, vozila i prodajnih 
mjesta na mrežnim stranicama Fonda koji ulaze u provedbu mjere. Podnošenje 
prijava na Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila 
započet će u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva. 
 
 
V. Postupak dodjele sredstava Fonda 
 
Fond će sukladno objavljenom Javnom pozivu za sufinanciranje kupnje energetski 
učinkovitih vozila, a po ispunjenju uvjeta određenih istim, sve u skladu sa Zakonom o 
Fondu i općim aktima Fonda, preuzeti obvezu isplate sredstava korisnicima sredstava 
Fonda. Pri tome, postupak podnošenja prijave je sljedeći: 

1. Rezervacija sredstava 

• unos osnovnih podataka o prijavitelju 

• učitavanje obavezne dokumentacije 

mailto:pin@fzoeu.hr
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Redni broj prijave ostvaruje se uspješnom rezervacijom koja rezultira potvrdom na 
kojoj su ispisani uneseni podaci te upute za plaćanje obveznog minimalnog 
predujma. Na potvrdi je vidljiv i podatak o rednom broju podnošenja prijave. 
Potvrdu i upute za plaćanje obveznog minimalnog predujma prodajno mjesto dužno 
je ispisati i dati prijavitelju na Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski 
učinkovitih vozila. 

2. Dovršetak prijave 

• učitavanje dokaza o uplati obveznog minimalnog predujma prodajnom mjestu 

Rok za dovršetak prijave je 8 dana od dana izdavanja potvrde. Ukoliko se prijava 
ne dovrši u navedenom roku smatra da je prijavitelj odustao od kupovine energetski 
učinkovitog vozila te se rezervacija briše. Trenutak dovršetka prijave ne utječe na 
redni broj podnošenja prijave. 

Unos svih podataka u mrežnu aplikaciju za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje 
kupnje energetski učinkovitih vozila za prijavitelje provodi prodajno mjesto. Fond ne 
snosi odgovornost za eventualne pogreške pri unosu podataka ili dokumentacije od 
strane prodajnih mjesta. Prijave će biti moguće podnositi radnim danom (od ponedjeljka 
do petka) od 08:00 do 18:00 sati i subotom od 08:00 do 13:00 sati. Tehnička podrška 
prodajnim mjestima bit će dostupna u istom vremenu. 
 
Fond će obraditi sve pravovremeno pristigle prijave koje su dopuštene i izjavljene od 
strane podnositelja prijava na koje se Javni poziv odnosi, a sadrže svu obveznu 
dokumentaciju propisanu Javnim pozivom te odabranom podnositelju prijave dostaviti 
preporučenom poštom odluku o dodjeli sredstava Fonda zajedno s ugovorom. 
 
Krajnji rok za realizaciju kupnje vozila i dostavu dokaza Fondu o istome od strane 
korisnika je 9 mjeseci od dana zaprimanja odluke o dodjeli sredstava Fonda. U 
slučaju prekoračenja navedenog roka korisnik gubi pravo na sredstva Fonda. 
 
Zastupnici i prodajna mjesta dužni su se u provedbi mjere pridržavati načela savjesnog 
poslovanja, sve u okviru djelatnosti koju obavljaju i za koju su registrirani u skladu s 
pozitivnim propisima. Fond ne odgovara za naknadu eventualne štete i potraživanja koja 
mogu nastati u slučaju spora/potraživanja s osnova poslovnog odnosa 
zastupnik/prodajno mjesto/kupac. 
 
 
VI. Ostale informacije 
 
Poziv je objavljen na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr). 
 
Prijavom na ovaj Poziv, zastupnik daje odobrenje Fondu da podatke unesene u mrežnu 
aplikaciju objavi na mrežnoj stranici Fonda i u drugim izvješćima. 
 
Fond se obvezuje štititi osobne podatke građana u skladu s važećim propisima koji 
uređuju područje zaštite osobnih podataka te se obvezuju poduzeti odgovarajuće 
tehničke, organizacijske i sigurnosne mjere s obzirom na rizike koji proizlaze iz obrade 
i prirode osobnih podataka.  
Svi osobni podaci prikupljeni i obrađeni temeljem ovog Javnog poziva prikupljaju se i 
obrađuju u svrhu provedbe javnog poziva i informiranja javnosti, u skladu s propisima 

http://www.fzoeu.hr/
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koji uređuju zaštitu osobnih podataka, odnosno samo u nužnom opsegu za ostvarenje 
svrhe iz prijave, a sve sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća 
od 27. travnja 2016. godine i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka 
(„Narodne novine“ broj 42/18).  
Obveza povjerljivosti ne odnosi se na podatke koje je Fond dužan javno objaviti radi 
poštivanja načela transparentnosti u provedbi Javnog poziva i u skladu s pravom na 
pristup informacijama (članak 10. Zakona o pravu na pristup informacijama – „Narodne 
novine“ broj 25/13 i 85/15). 
 
Podrška Fonda za ovaj Javni poziv dostupna je na broj telefona 01/6448-444. 
Korisnička podrška za mrežnu aplikaciju dostupna je putem e-maila pin@fzoeu.hr. 
 
 
Klasa: 310-34/21-37/1 
Ur.broj: 563-21-1 
Zagreb, 07. svibnja 2021. 

 
 

 

mailto:helpdesk@marigold.hr

