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NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE EKOVOZILA 

PRAVNE OSOBE 

Prema natječaju za sufinanciranje ekovozila iz 2019. godine i ove godine očekuje se slijedeće: 

 Prihvatljivi prijevitelji: 

• JLP(R)S, tijela državne uprave i ostale proračunske i izvanproračunske korisnike  

• trgovačka društva i fizičke osobe - obrtnike i slobodna zanimanja  

• neprofitne organizacije (izuzev udruga i zadruga). 

 Iznos poticaja: 

 

* Za električne automobile i automobile na vodik država pravnim osobama u 2020. godini sufinancirati 

kupnju do 70.000 kuna 

 Zahtjev za sufinanciranje kupnje vozila morati će sadržavati sljedeću dokumentaciju:  

1. Prijavni obrazac koji se može preuzeti s mrežne stranice Fonda (www.fzoeu.hr), popunjen u 

cijelosti, ovjeren, te vlastoručno potpisan od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja 

zahtjeva (potpisani i ovjeren primjerak u izvorniku - originalu),  

2. Prijavni obrazac u Excel .xlsx datoteci na CD-u ili DVD-u ili USB-u (neovjeren i nepotpisan),  

3. Ponuda za kupnju vozila izdana od strane ovlaštenog prodavatelja,  

4. Tehničke karakteristike vozila koje je predmet ponude, iz kojih je jasno vidljiva kategorija 

(prema točki I. ovog Poziva), proizvođač, model, vrsta pogona (električni / „plug-in“ hibridni, 

SPP, UPP), snaga vozila (kW) te emisija CO2 (g/km, gdje je primjenjivo), a koje osim ponudom 

mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd.,  

5. Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana 

prijave na ovaj Javni poziv (u izvorniku),  

6. Izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću hoće li se PDV u računima za utvrđivanje 

opravdanih troškova Fonda koristiti ili se neće koristiti kao pretporez u obračunskom razdoblju, 

ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva za 

sufinanciranje (u izvorniku). 
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 U slučaju da su podnositelji zahtjeva JLP(R)S, tijela državne uprave ili ostali proračunski i 

izvanproračunski korisnici, zahtjev mora dodatno sadržavati:  

7. Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta s naznakom odgovarajuće stavke 

u proračunu/financijskom planu ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe 

podnositelja, odnosno Izjavu da će se vlastita sredstva za provedbu projekta osigurati 

rebalansom proračuna/financijskog plana ukoliko ista nisu bila planirana (u izvorniku). 

 U slučaju da su podnositelji zahtjeva trgovačka društva ili fizičke osobe (obrtnici i slobodna 

zanimanja), zahtjev mora dodatno sadržavati sljedeću dokumentaciju, ne stariju od 30 dana od dana 

prijave na ovaj Javni poziv:  

7. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti, ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene 

osobe podnositelja zahtjeva u izvorniku (obrazac Izjave može se preuzeti s mrežne stranice 

Fonda) http://www.fzoeu.hr/hr/propisi/opci_akti_fonda/,  

8. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih društava, ovjerenu i potpisanu od 

odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva u izvorniku (obrazac Izjave može se preuzeti 

s mrežne stranice Fonda) http://www.fzoeu.hr/hr/propisi/opci_akti_fonda/ - (izjava se 

obvezno dostavlja i u slučaju kada podnositelj zahtjeva nema povezana društva),  

9. Izjavu poduzetnika da nije u teškoćama, ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe 

podnositelja zahtjeva u izvorniku (obrazac Izjave može se preuzeti s mrežne stranice Fonda) 

http://www.fzoeu.hr/hr/propisi/opci_akti_fonda/,  

10. 10.Izjavu o zaokruženoj financijskoj konstrukciji ulaganja s naznakom svih izvora financiranja i 

sudjelovanjem sredstava Fonda u projektu ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene 

osobe podnositelja,  

11. 11.Izvod iz sudskog ili obrtnog registra ili registra obveznika poreza na dohodak za fizičke osobe 

koje se bave djelatnostima slobodnih zanimanja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koje su 

po toj osnovi upisane u navedeni registar odnosno (iznimno, navedeni dokument ne smije biti 

stariji od 90 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv) ili ukoliko je primjenjivo odgovarajuće 

rješenje/potvrdu nadležnih tijela o obavljanju djelatnosti (npr. Komora, ovisno o djelatnosti) / 

upisu u odgovarajući registar za obavljanje djelatnosti,  

12. 12.BON 2 ili SOL 2 (u izvorniku),  

 U slučaju da su podnositelji zahtjeva neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga), zahtjev 

mora dodatno sadržavati sljedeću dokumentaciju, ne stariju od 30 dana od dana prijave na ovaj Javni 

poziv:  

7. Izjavu o zaokruženoj financijskoj konstrukciji ulaganja s naznakom svih izvora financiranja i 

učešćem sredstava Fonda u projektu ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene 

osobe podnositelja,  

8. Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH. 

 

 Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva za 

sufinanciranje u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda, pri čemu su oba načina dostave jednakopravna 

u pogledu redoslijeda zaprimanja i obrade. 
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FIZIČKE OSOBE 

Prema natječaju za sufinanciranje ekovozila iz 2019. godine i ove godine očekuje se slijedeće: 

 Podnositelji zahtjeva mogli su dostaviti samo jedan zahtjev za sufinanciranje kupnje jednog 

novog vozila. Opravdani troškovi ulaganja su troškovi kupnje vozila koji su nastali najranije na datum 

objave javnog poziva za sufinanciranje. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja 

računa za kupnju vozila. Fondu je opravdana kupnja predmetnih vozila plaćenih gotovinom, temeljem 

ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu. Fondu nije opravdan trošak koji je 

nastao temeljem korištenja vozila prema sklopljenom ugovoru o operativnom leasingu. 

 Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva za 

sufinanciranje u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda, pri čemu su oba načina dostave jednakopravna 

u pogledu redoslijeda zaprimanja i obrade. 

 Iznos poticaja: 

 

* Za električne automobile i automobile na vodik država će fizičkim osobama u 2020. godini 

sufinancirati kupnju do 70.000 kuna 

 Zahtjev za sufinanciranje kupnje vozila morati će sadržavati sljedeću dokumentaciju: 

• prijavni obrazac, ispunjen, isprintan i vlastoručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva 

• CD, DVD ili USB sa ispunjenim prijavnim obrascem u Excel (.xlsx) formatu 

• kopiju obje strane osobne iskaznice 

• presliku ponude za kupnju vozila izdanu od strane ovlaštenog prodavatelja 

• tehničke karakteristike vozila koji je predmet ponude, iz kojih je jasno vidljiva kategorija, 

proizvođač, model, vrsta pogona (električni / „plug-in“ hibridni), snaga vozila (kW) te emisija 

CO2 (g/km), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd., kao i 

drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda. 


