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FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA  
I   ENERGETSKU UČINKOVITOST 

Obavijest korisnicima sredstava 
U sklopu projekta Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji, Županija je svim primateljima koji su to pravo ostvarili 
putem javnog natječaja izdala Vrijednosni  kupon za ostvarivanje sufinanciranja za nabavu i 
ugradnju solarnog kolektorskog sustava za pripremu potrošne tople vode dogrijavanje objekta 
i/ili kotlovnica na biomasu-pelete.  

 
I. Uvjeti korištenja vrijednosnog kupona  

Prilikom kupnje solarnog kolektorskog sustava i/ili kotlovnica na biomasu-pelete potrebno je 
Vrijednosni kupon predati prodavatelju opreme koji je dužan umanjiti iznos računa za 50% 
ukupne vrijednosti (s PDV-om) do najviše 17.540,77 kn po kućanstvu. Taj dio troška 
solarnog kolektorskog sustava i/ili kotlovnica na biomasu-pelete prodavatelj će na računu 
naznačiti kao sufinanciranje Vukovarsko-srijemske županije i ona će biti uplaćena na žiro 
račun prodavatelja, od strane Vukovarsko-srijemske županije, po dostavi valjane 
dokumentacije.  

Uvjet ostvarivanja povrata sufinanciranja naznačene na računu jest da se oprema i usluga 
montaže nalaze na istom računu. Stoga, prilikom informiranja kod tvrtki molimo vas da 
provjerite da li su oni u mogućnosti izdati račun za opremu i uslugu montaže. Ako nisu, 
zatražite ih da vas upute na ovlaštene izvođače radova za ugradnju njihove opreme koji Vam 
mogu fakturirati i opremu i montažu.  

   

II. Pravne osobe kod kojih se ostvaruje pravo korištenja sufinanciranja 

Svim zainteresiranim distributerima, zastupnicima ili proizvođačima opreme biti će dostupan 
popis cca. 100 korisnika nosioca Vrijednosnog kupona, koji su dužni prilikom predaje 
Vrijednosnog kupona svoj identitet potvrditi davanjem osobnog dokumenta (osobne 
iskaznice) na uvid prodavatelju.  

U neposrednom kontaktu s odabranom tvrtkom ili obrtom, primatelj Vrijednosnog kupona 
treba dogovoriti sve detalje oko izbora, kupnje i ugradnje solarnog kolektorskog sustava.  

Korisnik sredstva može kod bilo kojeg prodavatelja opreme u Republici Hrvatskoj tražiti 
prihvaćanje Vrijednosnog kupona  kao instrumenta plaćanja, ukoliko to prodavatelj prihvati i 
dogovori sa Vukovarsko-srijemskom županijom. Sve informacije potrebne za pojašnjenje 
plaćanja Vrijednosnim kuponom prodavatelji mogu dobiti na slijedećoj adresi:  

Vukovarsko-srijemska županija, Tel: +385 32 454 703, Fax: +385 32 454 606 i na web 
stranicama Vukovarsko-srijemske županije. (http://www.vusz.hr/ i na web stranici eko-
sustava d.o.o. (http://www.eko-sustav.hr/) te na e-mail: eko-sustav@vu.t-com.hr 
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