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Ministarstvo financija zaprimilo je  dana 1. travnja 2016. godine od Ministarstva poljoprivrede 
zahtjev, KLASA: 011-01/15-01/13, URBROJ: 525-08/0478-16-27 od 29. ožujka 2016. godine 
u svezi tumačenja pojedinih odredbi za nacrt Pravilnika za provedbu Mjere 19 „LEADER- 
CLLD“ unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, 
između ostaloga, da li se članarine Lokalnih akcijski grupa (dalje: LAG) uplaćene od strane 
jedinica lokalne samouprave smatraju sredstvima državne potpore, utječe li na primjenu 
pravila državne potpore činjenica da su u aktima većine LAG-ova propisani različiti iznosi 
članarina za jedinice lokalne samouprave u odnosu na druge fizičke ili pravne osobe (u praksi 
se u aktima većine LAG-ova utvrđuje kao jedinični iznos po glavi stanovnika), da l i je  sporna 
činjenica u smislu državnih potpora, što su jedinice lokalne samouprave članovi LAG-ova 
koji (potencijalno) provode gospodarsku djelatnost. Ukoliko LAG ima u statutu propisano 
obavljanje gospodarske djelatnosti (a istu možda i ne obavlja) da li se na istu primjenjuju 
odredbe za potpore male vrijednosti sukladno Uredbi (EU) br. 1407/2013 i druga pravila o 
državnim potporama ili se navedene odredbe primjenjuju samo ukoliko LAG zaista obavlja 
određenu gospodarsku djelatnost. Može li se izjava korisnika da se ne namjerava baviti 
gospodarskom djelatnošću smatrati dokazom da isti nije obvezan pridržavati se odredbi 
vezano uz državne potpore, te da li je Porezna uprava ovlaštena institucija za utvrđivanje 
obavlja li određena udruga gospodarsku djelatnost ili ne. Ukoliko se status LAG-a vezan uz 
obavljanje gospodarske djelatnosti promjeni nakon dodjele potpore tko je  nadležan u 
postupanju kako bi se izbjegao element dodjele nedozvoljene državne potpore.

Ministarstvo financija se s aspekta pravila o državnim potporama očituje kako slijedi:

Zakon o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/14; dalje: ZDP):

Ministarstvo financija, temeljem članka 8. stavka 2. ZDP daje mišljenja na određene 
programe/pojedinačne državne potpore o kojima odlučuje Europske komisija i prijavljuje 
takve programe/pojedinačne državne potpore Europskoj komisiji na odobrenje, dok temeljem 
članka 9. stavka 2. ZDP-a o određenim programima/pojedinačnim potporama obavještava
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Europsku komisiju, što je  slučaj kada se radi o državnim potporama iz Uredbe Komisije br. 
651/2014, od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju odredenih kategorija potpora spojivima s 
unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 
(SL L 187, od 26. lipnja 2014., dalje: Uredba o skupnom izuzeću) te sukladno ovlastima iz 
članka 3. podstavka 6. ZDP-a Ministarstvo financija, između ostaloga, pruža stručnu pomoć 
davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti.

Prema članku 2. podstavku 1. ZDP-a, državna potpora je  stvarni i potencijalni rashod ili 
umanjeni prihod države dodijeljen od strane davatelja državne potpore u bilo kojem obliku 
koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj 
određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili usluge utoliko što utječe na 
trgovinu između država članica Europske unije, u skladu s člankom 107. stavkom 1. Ugovora
o funkcioniranju Europske unije (dalje: UFEU).

Iz određenja pojma državne potpore proizlaze elementi tj. uvjeti koji, kumulativno 
ispunjeni, pomažu u određenju predstavlja li neka mjeru državnu potporu, a to su
sljedeći elementi:

1) mora se raditi o mjeri koja uključuje sredstva dodijeljena iz državnog proračuna, proračuna 
županije, grada i općine, fondova i pravnih osoba u vlasništvu države. Pored izravnih 
proračunskih izdataka, državnom potporom se smatra i manji, odnosno neostvareni prihod 
države zbog neplaćenog poreza, doprinosa ili drugog nepodmirenog dugovanja odnosno 
neizvršene financijske obveze prema državi, otpis duga, prodaja zemljišta odnosno nekretnina 
ispod tržišne cijene i bez provedenog natječaja, darovanje zemljišta i si;

2) prednost na tržištu ostvaruje se činjenicom d a je  korisnik potpore primio sredstva koja ne 
bi mogao ostvariti u svom redovnom poslovanju. Pored očitih državnih potpora kao što su 
subvencije, oslobađanje od plaćanja poreza, državna jamstva itd., postoje i ostale državne 
potpore koje su manje očite, a također osiguravaju ekonomsku prednost, a to su: 
kupnja/iznajmljivanje zemljišta u državnom vlasništvu poduzetniku po povoljnijoj cijeni 
od tržišne, darovanje zemljišta, otpis duga, omogućavanje pristupa javnoj infrastrukturi 
bez plaćanja doprinosa za istu, te dokapitalizacija poduzetnika od strane države pod 
uvjetima povoljnijim nego što bi to učinio privatni investitor;

3) potrebno je  utvrditi je li određeni poduzetnik, sektor ili regija dobio određena sredstava iz 
proračuna države, jedinice lokalne ili područne samouprave ili druge pravne osobe davatelja 
potpore pa je time doveden u povoljniji tržišni položaj u odnosu na konkurenciju. Dakle, 
potpora mora biti selektivna. O selektivnosti se može raditi i kada postoji određeno 
diskrecijsko pravo odlučivanja prilikom dodjele potpore od strane davatelja potpore;

4) UFEU propisuje zabranu dodjele državnih potpora koje utječu (ili bi mogle utjecati) na 
trgovinu među državama članicama Europske unije. Sukladno tome, potrebno je  provjeriti 
ima li djelatnost koju obavlja korisnik potpore stvarno ili potencijalno učinak na trgovinu 
između Republike Hrvatske i država članica Europske unije, odnosno dolazi li do 
narušavanja tržišnog natjecanja.

Ukoliko samo jedan od navedenih uvjeta nije ispunjen, mjera se ne smatra državnom 
potporom. U konkretnom slučaju ukoliko bi LAG-ovi primamo obavljali neekonomske 
aktivnosti u tom se slučaju, prema stajalištu Ministarstva financija, ne bi radilo o državnoj potpori.
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Kako je  objašnjeno u Nacrtu Obavijesti Komisije o pojmu državne potpore, i u skladu sa 
sudskom praksom Suda Europske unije, korisnik mora zadovoljavati uvjete za poduzetnika, 
ali ti uvjeti ne ovise o njegovom pravnom statusu, odnosno o tome je li osnovan u skladu s 
javnim ili privatnim pravom, ili o njegovoj ekonomskoj prirodi, odnosno o tome nastoji li 
ostvariti dobit ili ne. Ono što je odlučujuće za ispunjavanje uvjeta iz definicije poduzetnika 
jest činjenica da se bavi ekonomskom djelatnošću koja se sastoji od ponude proizvoda ili 
usluga na odredenom tržištu. Za definiranje pojma poduzetnika nije mjerodavno nacionalno 
pravo, je r ponekad subjekt koji je  klasificiran kao udruženje ili sportski klub na temelju 
nacionalnog prava, može se smatrati poduzetnikom u pogledu pravila o državnim potporama.

1 sam ZDP u članku 2. podstavku 7. ZDP-a korisnika potpore definira na navedeni način, 
odnosno korisnika potpore definira kao svaku pravnu i fizičku osobu koja, obavljajući 
gospodarsku djelatnosti, sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima državnu potporu bez 
obzira na njezin oblik i namjenu. Stoga, ukoliko je  riječ o neekonomskim/negospodarskim 
aktivnostima, korisnik sredstava tada se ne bi smatrao korisnikom potpore.

Dakle, u slučaju da se isti subjekt bavi i ekonomskim i neekonomskim djelatnostima, javno 
financiranje neekonomskih djelatnosti neće biti obuhvaćeno člankom 107. stavkom 1. UFEU, 
ako je moguće jednoznačno odvojiti dvije vrste aktivnosti, njihove troškove, financiranje i 
prihode kako bi se djelotvorno izbjeglo unakrsno subvencioniranje ekonomske djelatnosti. 
Kao dokaz o prikladnoj raspodjeli troškova, financijskih sredstava i prihoda mogu služiti 
godišnji financijski izvještaji mjerodavnog subjekta.

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. 
UFEU na potpore male vrijednosti:

Potpore male vrijednosti su potpore koje su regulirane važećom Uredbom Europske unije 
kojom se ureduju potpore male vrijednosti. Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. 
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. UFEU (dalje: Uredba o potporama male 
vrijednosti), koje zbog svog iznosa na narušavaju ili ne prijete narušavanjem tržišnog natjecanja
i ne utječe na trgovinu između država članica te ne predstavljaju državnu potporu.

Uredba o potporama male vrijednosti primjenjuje na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u 
svim sektorima, osim na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima 
ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 (Uredba Vijeća (EZ) br. 
104/2000 od 17. prosinca 1999. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i 
akvakulture (SL L 17, 21.1.2000., str. 22.)), potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju 
u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji 
djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim 
slučajevima: ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda 
kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju, ako su 
potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primame proizvođače, 
potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su 
izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže 
ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću te potpore koje se uvjetuju 
uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

No međutim, ukoliko poduzetnik djeluje u sektorima ribarstva i akvakulture, primarnoj 
proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih 
proizvoda, u sljedećim slučajevima: ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili 
količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju
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poduzetnici u pitanju i djeluje u jednom ili više sektora ili ima druge djelatnosti koje su 
obuhvaćene područjem primjene Uredbe o potporama male vrijednosti, predmetna Uredba 
primjenjuje na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima, uz uvjet da 
dotična država članica osigura, na primjeren način, na primjer razdvajanjem djelatnosti ili 
troškova, da djelatnosti u sektorima koji su isključeni iz područja primjene Uredbe o potporama 
male vrijednosti ne ostvaruju korist od potpore male vrijednosti dodijeljene na temelju Uredbe o 
potporama male vrijednosti.

Svaki davatelj potpore male vrijednosti prilikom dodjele takvih potpora mora uzeti u 
obzir sljedeće:

-  osnovna karakteristika potpora male vrijednosti je  prag njihove dodjele, a to znači, da 
pojedini poduzetnik u bilo kojem razdoblju od 3 fiskalne godine ne smije dobiti potpore 
male vrijednosti koje premašuju iznos od 200.000 eura u kunskoj protuvrijednosti 
neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti i vrsti instrumenta dodjele potpora 
male vrijednosti, no ukoliko poduzetnik obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili 
naknadu taj prag ne smije prijeći 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti za razdoblje od 
3 fiskalne godine (nije dozvoljena za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta).

-  davatelj potpora male vrijednosti samostalno odlučuje za koje će namjene dodjeljivati takve 
potpore jer njena namjena i cilj dodjele nije odredena Uredbom o potporama male vrijednosti,

-  potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik u skladu s 
odgovarajućim nacionalnim pravnim poretkom stekne zakonsko pravo na primanje 
potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku,

-  potpore male vrijednosti kao i državne potpore moguće je  dodijeliti u sklopu programa 
potpora male vrijednosti i kao pojedinačne potpore male vrijednosti, na koje se 
primjenjuju odredbe članka 2. podstavka 1. i 2. ZDP-a.

Ako država članica poduzetniku namjerava dodijeliti potporu male vrijednosti u skladu s 
Uredbom o potporama male vrijednosti, ona tog poduzetnika pisanim putem obavještava o 
predviđenom iznosu potpore izraženom u obliku bruto novčane protuvrijednosti potpore, kao i 
tome d a je  riječ o potpori male vrijednosti, izričito se pozivajući na Uredbu o potporama male 
vrijednosti i navodeći njezin naziv i podatke o objavi u Službenom listu Europske unije.

Ako se potpore male vrijednosti u skladu s Uredbom o potporama male vrijednosti dodjeljuju 
različitim poduzetnicima na temelju programa potpore, a iznosi pojedinačnih potpora koje se 
dodjeljuju tim poduzetnicima su različiti, predmetna država članica može odabrati da tu 
obvezu ispuni tako da poduzetnike obavijesti o fiksnom iznosu koji odgovara najvišem iznosu 
potpore koja se dodjeljuje u okviru tog programa potpore. U tom slučaju fiksni se iznos 
primjenjuje kako bi se utvrdilo je  li dosegnuta gornja granica od 200.000 eura po jednom 
poduzetniku tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine te je  li premašena gornja 
vrijednost na nacionalnoj razini ukoliko poduzetnik obavlja cestovni prijevoz tereta za 
najamninu ili naknadu te druge djelatnosti na koje se primjenjuje gornja granica od 200.000 
eura, gornja granica od 200.000 eura primjenjuje se na poduzetnika uz uvjet da dotična država 
članica osigura, na primjeren način, na primjer razdvajanjem djelatnosti ili troškova, da korist 
od djelatnosti cestovnog prijevoza robe ne premašuje 100.000 eura i da se nijedna potpora 
male vrijednosti ne koristi za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.

Prije dodjeljivanja potpore, država članica od dotičnog poduzetnika mora dobiti izjavu, u 
pisanom ili elektroničkom obliku, o svakoj potpori male vrijednosti na koju se primjenjuje
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predmetna Uredba ili druge uredbe o potporama male vrijednosti, primljenoj tijekom 
prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.

Ministarstvo financija napominje kako programe o dodjeljivanju potpora male vrijednosti nije 
potrebno dostavljati Ministarstvu financija na mišljenje, već svaki davatelj mora Ministarstvu 
financija dostaviti podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti kako je  to propisano 
člankom 14. ZDP-a.

Uredba o općem skupnom izuzeću: 

Uredba o skupnom izuzeću primjenjuje se na sljedeće kategorije potpora:
-  regionalne potpore;

-  potpore MSP-ovima u obliku potpora za ulaganje, operativnih potpora i potpora za pristup 
financiranju za MSP-ove;

-  potpore za zaštitu okoliša;

-  potpore za istraživanje i razvoj i inovacije;

-  potpore za usavršavanje;

-  potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju i radnika s invaliditetom;

-  potpore za nadoknadu štete prouzročene prirodnim katastrofama;

-  socijalne potpore za prijevoz stanovnika udaljenih regija;

-  potpore za širokopojasnu infrastrukturu;

-  potpore za kulturu i očuvanje baštine;

-  potpore za sportsku infrastrukturu i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu;

-  potpore za lokalnu infrastrukturu.

Da bi se potpore dodijelile temeljem predmetne Uredbe, moraju biti kumulativno ispunjeni 
uvjeti od poglavlja I. do III. Uredbe o skupnom izuzeću.

Uredba o skupnom izuzeću ne primjenjuje se:

-  na potpore za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice, to jest 
potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske 
mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;

-  na potpore uvjetovane time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu;
-  na potpore koje se dodjeljuju u sektoru ribarstva i akvakulture, obuhvaćenom Uredbom 

(EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom 
uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 
1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 
(SL L 354, 28.12.2013., str.l), uz iznimku potpora za usavršavanje, potpora za pristup 
financiranju za MSP-ove, potpora u području istraživanja i razvoja, potpora za inovacije 
za MSP-ove i potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom;

-  na potpore koje se dodjeljuju u sektoru primame poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku 
nadoknade za dodatne troškove osim troškova prijevoza u najudaljenijim regijama, potpora 
za savjetodavne usluge u korist MSP-ova, potpora za rizično financiranje, potpora za 
istraživanje i razvoj, potpora za inovacije za MSP-ove, potpora za zaštitu okoliša, potpora za 
usavršavanje i potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom;

-  na potpore koje se dodjeljuju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih 
proizvoda, u sljedećim slučajevima: ako se iznos potpora utvrđuje na temelju cijene ili 
količine tih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača ili stavljenih u promet od
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strane dotičnih poduzetnika; ili ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili 
potpunim prenošenjem na primame proizvođače;

-  potpore za zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena, kako su obuhvaćene Odlukom 
Vijeća br. 2010/787;

-  kategorije regionalnih potpora,

-  na programe potpora u kojima nije izričito isključeno plaćanje pojedinačne potpore u 
korist poduzetnika koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju 
prethodne odluke Komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s 
unutarnjim tržištem, uz iznimku programa potpora za nadoknadu štete prouzročene 
odredenim prirodnim katastrofama;

na jednokratne potpore u korist poduzetnika iz prethodne točke,

-  na potpore poduzetnicima u teškoćama, uz iznimku programa potpora za nadoknadu štete 
prouzročene određenim prirodnim katastrofama,

-  na mjere državnih potpora koje same po sebi, s obzirom na uvjete koji su s njima povezani ili 
s obzirom na način financiranja, podrazumijevaju neizbježnu povredu prava Unije, a posebno: 
(a) na mjere potpore za koje dodjela potpore ovisi o obvezi korisnika da ima poslovni nastan u 
određenoj državi članici ili da većina njegovih poslovnih jedinica ima poslovni nastan u toj 
državi članici. Međutim, zahtjev da ima poslovnu jedinicu ili podružnicu u državi članici koja 
dodjeljuje potporu u trenutku plaćanja potpore dopušten je; (b) na mjere potpore za koje 
dodjela potpore ovisi o obvezi korisnika da upotrebljava robu proizvedenu ili usluge pružene 
na državnom području, (c) na mjere potpore kojima se korisnicima ograničava mogućnost 
uporabe rezultata istraživanja, razvoja i inovacija u ostalim državama članicama,

-  na mjere potpore kojim se premašuju pragovi definirani u članku 4. Uredbe o općem 
skupnom izuzeću.

Temeljem članka 9. ZDP-a Ministarstvo financija daje mišljenje na prijedloge programa 
državnih potpora i prijedloge pojedinačnih državnih potpora kojim se dodjeljuju državne 
potpore temeljem Uredbe o općem skupnom izuzeću.

Slijedom gore navedenog, sva pravila o državnim potporama se primjenjuju u onim 
slučajevima, kada su kumulativno ispunjena sva četiri uvjeta o postojanju državne potpore, da 
se radi o državnim sredstvima, da poduzetnik obavlja gospodarsku djelatnost koja se sastoji 
od ponude proizvoda i usluga na tržištu za koju je  dobio određena sredstava iz proračuna 
države, jedinice lokalne ili područne samouprave ili druge pravne osobe davatelja potpore pa 
je  time doveden u povoljniji tržišni položaj u odnosu na konkurenciju, i da ta sredstva ne bi 
ostvario u svom redovnom poslovanju, te da djelatnost koju obavlja korisnik potpore ima 
stvarno ili potencijalno učinak na trgovinu između Republike Hrvatske i država članica 
Europske unije, odnosno dolazi do narušavanja tržišnog natjecanja.

Ministarstvo financija napominje, da ukoliko bi se status LAG-a promijenio nakon dobivenih 
javnih sredstava, tj. ukoliko bi on nakon dodjele tih sredstava započeo obavljati gospodarsku 
djelatnost, tada sredstva koja je  dobio u svrhu financiranja negospodarske djelatnosti ne bi 
smio koristiti za gospodarske djelatnosti, jer bi se tada radilo o državnoj potpori. Od tog 
trenutka, ukoliko bi on i dalje imao namjeru obavljati pored gospodarskih i negospodarske 
djelatnosti, tada je  dužan voditi odvojeno knjigovodstvo kako bi se djelotvorno izbjeglo 
unakrsno sufinanciranje ekonomske djelatnosti. No međutim, ukoliko bi LAG nakon dodjele 
potpore obavljao samo gospodarske djelatnosti, tada bi se na javno financiranje takvih 
djelatnosti u potpunosti primijenila pravila o državnim potporama.
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U pogledu dokazivanja da li se subjekt bavi gospodarskom djelatnošću ili ne, mogu poslužiti 
statuti, izvod iz sudskog registra kojima se definira predmet djelovanja subjekata, te 
financijski izvještaji. Slijedom gore navedenog, prilikom dodjele državne potpore, važan je 
trenutak dodjele te potpore, tj. da li korisnik obavlja gospodarsku djelatnost u trenutku dodjele 
državne potpore. Isto tako, temeljem članka 4. ZDP-a davatelji državnih potpora i/ili potpora 
male vrijednosti moraju voditi računa o dodijeljenim potporama, u smislu da nadziru 
provedbu korištenja dodijeljenih državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti.

U slučaju da davatelj dodjeli državnu potporu i/ili potporu male vrijednosti suprotno 
pravilima i smjernicama o državnim potporama, tada bi Europska komisija mogla naložiti 
povrat državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti, a povrat provode davatelji tih potpora.

Temeljem članka 13. stavaka 2. i 3. ZDP-a davatelj državne potpore provodi povrat državne 
potpore i kada sam utvrdi da su, prema pravilima pravne stečevine Europske unije, stečeni uvjeti 
za povrat državne potpore koju je dodijelio, a povrat se provodi u skladu s pravilima propisa 
Republike Hrvatske kojima se ureduje pravni odnos nastao dodjelom državne potpore, u skladu s 
pravilima samog pravnog akta na temelju kojeg je državna potpora dodijeljena korisniku.

Međutim, Ministarstvo financija ukazuje da je  nakon pristupanja Republike Hrvatske 
Europskoj uniji, tj. nakon 1. srpnja 2013. godine, ocjena, sadrži li neka mjera državnu potporu 
ili ne, u nadležnosti Europske komisije, stoga, svaki predlagatelj mjere, može, radi pravne 
sigurnosti, mjeru prijaviti Europskoj komisiji putem Ministarstva financija, te d a je  mišljenje 
Ministarstva financija o isključenju postojanja državne potpore samo savjetodavnog karaktera 
jer odluku o nepostojanju potpore donosi Europska komisija.

Naime, za državne potpore, koje podliježu obvezi prijave, države članice Europske unije obvezne 
su izvršiti službenu prijavu (notifikaciju) mjere potpore Europskoj komisiji na prethodno 
odobrenje temeljem odredbi članka 108. stavka 3. UFEU, u kojem slučaju se u Republici 
Hrvatskoj primjenjuje postupak iz članka 8. ZDP-a. No, prije službene prijave, davatelj potpore 
može posredstvom Ministarstva financija izvršiti i prethodnu neslužbenu pretprijavu 
(prednotifikaciju) kako je  opisano u Code of Best Practice for the conduct of State aid control 
procedures (izvor: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:136:0013: 
0020:EN:PDF). Ovi postupci (prijava, pretprijava) mogu se primijeniti i u slučajevima ako 
davatelj potpore određenu mjeru ne smatra državnom potporom u smislu članka 107. stavka 1. 
UFEU, ali ju  želi (pret)prijaviti Europskoj komisiji iz razloga pravne sigurnosti.

Također navodimo kako Ministarstvo financija temeljem svoje obveze u okviru članka 3. ZDP-a 
provodi izobrazbu radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja davatelja državnih potpora i 
potpora male vrijednosti, te se Ministarstvo poljoprivrede poziva da sudjeluje na tim edukacijama 
u svrhu stjecanja osnovnog znanja o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti. 
Edukcija se održava u Državnoj školi za javnu upravu, dana 09. i 10. svibnja 2016. godine.

S poštovanjem.

7

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:136:0013


■


