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U postupku usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU, 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je komentar Zakona o 
državnim potporama od strane Europske komisije, u kojem se navodi potreba izmjene i 
prilagodbe određenih odredbi Zakona o državnim potporama («Narodne novine», broj 
47/03 i 60/04; dalje ZDP). 
 
Također, konzultanti koji u okviru CARDS programa pomažu u postupku usklađivanja 
hrvatskog zakonodavstva s zakonodavstvom EU dali su svoj komentar ZDP. 
  
Nadalje, tijekom rada na predmetima odobravanja državnih potpora, Agencija je utvrdila 
neusklađenost pojedinih odredbi ZDP s acquis communautaire, te određene 
nedorečenosti ZDP, zbog čega dolazi do problema u pravilnom tumačenju i primjeni ZDP.  
 
S obzirom na navedeno, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je na 33. sjednici, održanoj 
27. siječnja 2005., usvojilo slijedeću: 
 
 
INICIJATIVU ZA IZMJENU I DOPUNU ZAKONA O DRŽAVNIM POTPORAMA 
 

 
 

1. U članku 1. stavku 1. ZDP predlaže se da se tekst iza riječi «nadzora provedbe i 
povrata državnih potpora» zamijeni novim koji glasi: «u svrhu provedbe Sporazuma o 
stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike 
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Hrvatske («Narodne novine» - Međunarodni ugovori, broj 14/01; dalje: SSP) i ostalih 
međunarodnih obveza Republike Hrvatske». 
 
Vijeće je mišljenja da je prvenstveni predmet ZDP provođenje SSP-a i drugih 
međunarodno preuzetih obveza koje se odnose na kontrolu državnih potpora, a da se 
ostvarivanje ciljeva poput poticanja gospodarskog napretka, socijalnog blagostanja 
građana kao i očuvanje okoliša primarno ne ostvaruje ovim Zakonom. Slična odredba ne 
postoji u zakonima današnjih članica EU. 
 
2. Predlaže se u članku 2. stavku 2. iza riječi «u smislu ovog Zakona jesu» dodati riječi 

«poduzetnici kojima se smatraju sve» te nastaviti s postojećim tekstom stavka 2. 
 
Vijeće predlaže ovu izmjenu radi usklađenja s odredbom članka 3. stavka 1.  ZDP. 
 
3. U članku 3.stavku 1. predlaže se da se riječ «povlastice» zamijeni riječi «prednosti», te 

da se tekst iza riječi prednosti zamijeni novim koji glasi:«određenim poduzetnicima ili 
nekim proizvodima, bez obzira na oblik državne potpore.» 
Također, predlaže se zamijeniti postojeći stavak 2. članka 3. novim stavcima 2., 3. i 4. 
koji glase: 
(2) Državne potpore dijele se na opće i pojedinačne. 
(3) Opće državne potpore, u smislu stavka 1. ovoga članka, su potpore koje se utvrđuju 
programima i propisima za unaprijed neodređene korisnike državnih potpora uključujući 
i akte koji nisu povezani s određenim projektom, a potpora može biti dodijeljena 
jednom poduzetniku ili grupi poduzetnika na unaprijed neodređeno vrijeme i/ili u 
unaprijed neodređenom iznosu. 
(4) Pojedinačne državne potpore, u smislu stavka 2. ovoga članka, su potpore za 
određene primatelje koje nisu dodijeljene na temelju programa iz stavka 3. ovoga 
članka, kao i potpore koje podliježu obvezi prijave, a koje su dodijeljene na temelju 
programa iz stavka 3. ovoga članka. 
Nadalje, predlaže se da se postojeći stavak 3. članka 3. briše. 

 
Izmjena ovog članka potrebna je zbog usuglašavanja terminologije i sadržaja s odredbom 
članka 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih 
država članica i RH, koji utvrđuje pojam državnih potpora, odredbom člankom 87. Ugovora 
o osnivanju EZ, te s Uredbom Vijeća broj 659/1999 od 22. ožujka 1999. koja utvrđuje 
pojmove općih i pojedinačnih državnih potpora. Nadalje, ovakvo proširenje pojma opće 
državne potpore nužno je za utvrđivanje popisa važećih programa što je obveza Agencije 
sukladno odredbi članka 20. važećeg Zakona. Na dosadašnji tekst ovog članka primjedbe 
je dala i Europska komisija pod točkom 2. svojeg komentara koji se nalazi u privitku. 
 
4. Predlaže se izmijeniti članak 4. stavak 1. na način da se tekst iza riječi «narušiti tržišno 

natjecanje davanjem» zamijeni riječima «prednosti određenim poduzetnicima ili nekim 
proizvodima, u mjeri u kojoj to može utjecati na trgovinu između RH i Europske unije». 
Također, predlaže se u članku 4. stavku 2.  iza riječi «sukladnima ovome Zakonu» 
staviti dvotočku te pod točkom a) staviti postojeći tekst stavka 2.  
Isto tako, predlaže se u stavku 2. dodati točku b) koja glasi: «državne potpore socijalne 
naravi koje se odobravaju pojedinim potrošačima pod uvjetom da se to čini bez 
diskriminacije u pogledu porijekla proizvoda». 
Nadalje, predlaže se u članku 4. stavku 3. točki b) iza zareza na kraju točke dodati 
riječi: «ako takve potpore ne utječu značajnije na trgovinske uvjete i tržišno natjecanje 
između Republike Hrvatske i EU.» 
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Također, predlaže se da se u članku 4. stavku 3. točki c) tekst iza riječi «provedbi 
značajnih projekata» zamijeni riječima «od zajedničkog interesa RH i EU, odnosno za 
otklanjanje ozbiljnih poteškoća u gospodarstvu RH». 
Isto tako, predlaže se da se u članku 4. stavku 3. točki d) iza zareza na kraju točke 
dodaju riječi: «ako takve potpore nemaju štetan utjecaj na trgovinske uvjete i tržišno 
natjecanje između RH i EU.» 
 

Izmjena ovog članka predlaže se zbog usklađivanja s odredbom članka 70. Sporazuma o 
stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i RH, 
odredbom članka 87. Ugovora o osnivanju EZ, koji daje definiciju potpora koje su 
nespojive s zajedničkim tržištem, potpore socijalne prirode smatra u skladu sa zajedničkim 
tržištem, te utvrđuje pod kojim uvjetima se određene potpore mogu smatrati spojivim sa 
zajedničkim tržištem. Zahtjev za izmjenom ovog članka iznio je i gospodin Lindberg u 
svom komentaru pod točkom 3. 
Nadalje, Vijeće smatra potrebnim upozoriti predlagatelja Zakona da Europska komisija 
smatra odredbu članka 4. stavka 3. točke f)  kao davanje prevelikih ovlasti Vladi RH, što bi 
moglo ugroziti čitav sistem državnih potpora te je zatražila da se ta točka briše (vidi točku 
4. Komentara).  
  
5.   Predlaže se izmijeniti postojeći članak 5. novim koji glasi: 

«Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija), temeljem odredbi 
ovog Zakona, ocjenjuje sukladnost prijedloga akata kojima se daju ili odobravaju 
državne potpore s odredbama ovoga Zakona, nadzire provedbu državnih potpora, 
nalaže povrat državnih potpora koje su dane ili korištene protivno propisima, te iznimno 
daje naknadnu suglasnost na akt kojim je dana ili odobrena državna potpora.» 

 
Predložena izmjena članka 5. daje točniju definiciju nadležnosti Agencije. 
 
6. Predlaže se u postojećem članku 6. stavku 1. točkama a), b) i f)  postojeći tekst 

zamijeniti novim koji glasi: 
a) razmatra i ocjenjuje sukladnost akata kojima se daju ili odobravaju državne potpore 
s odredbama ovog Zakona, te razmatra i ocjenjuje programe državnih potpora u okviru 
godišnjih i višegodišnjih planova odobravanja državnih potpora, 
b) nadzire provedbu i učinke dodijeljenih državnih potpora, nalaže povrat državnih 
potpora  koje su dane ili korištene protivno propisima, te iznimno može dati naknadnu 
suglasnost na akt kojim je dana ili odobrena državna potpora, 
f) sastavlja godišnje izvješće o državnim potporama i podnosi ga Hrvatskom saboru, 
Nadalje, predlaže se brisanje točke i) iz članka 6. stavka 1., tako da točke j), k) i l) 
postaju točke i), j) i k). 
Također, predlaže se u članku 6. stavku 2. brisanje riječi «ima javne ovlasti i». 
Nadalje, predlaže se u članku 6. dodati stavak 3. koji glasi: 
(3) Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja, kao tijelo koje odlučuje o svim pitanjima za 
koje je Agencija nadležna temeljem odredbi ovog Zakona, u ocjeni sukladnosti 
državnih potpora s odredbama ovog Zakona, u skladu s člankom 70. SSP primjenjuje 
na odgovarajući način kriterije koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o tržišnom 
natjecanju u Europskim zajednicama. 

 
Izmjena točaka a) i b) iz stavka 1. članka 6. potrebna je radi točnijeg i detaljnijeg opisa 
poslova koje Agencija obavlja. Izmjene točke f) iz stavka 1. kao i brisanje točke i) iz istog 
stavka predložene su zbog praktičnih razloga podnošenja jednog godišnjeg izvješća 
umjesto dosadašnja dva. Naime, važeći zakon predviđa sastavljanje i podnošenje 
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godišnjeg izvješća o radu Hrvatskom saboru, te sastavljanje i podnošenje godišnjeg 
izvješća o državnim potporama Hrvatskom saboru. Vijeće je mišljenja da bi izvješće o radu 
Agencije, koje je propisano odredbom članka 36. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja 
(«Narodne novine», broj 122/03), zbog nemogućnosti stroge podijele rada Agencije na dio 
koji se odnosi na državne potpore i dio koji se odnosi na tržišno natjecanje trebalo 
obuhvaćati izvještaj o cjelokupnom radu Agencije što bi uključivalo i rad u dijelu koji se 
odnosi na državne potpore. Predlaže se da se temeljem ovog Zakona izrađuje samo  
godišnje izvješće o državnim potporama. Nadalje, obzirom na to da je ustrojstvo Agencije 
određeno člankom 30. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 
122/03) kao pravne osobe s javnim ovlastima, smatramo da je nepotrebno ponavljanje 
riječi «ima javne ovlasti» u članku 6. stavku 2. Odredba stavka 3. proizlazi iz pravilne 
primjene članka 70. SSP te je stoga  predloženo dodavanje tog stavka. 
 
 
7.  Predlaže se brisati članak 7. te umjesto njega dodati stavak 4. članku 6. koji glasi: 

(4) Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja može radi obavljanja poslova iz djelokruga 
Agencije, u smislu stavka 1. ovog članka, osnivati stručna i savjetodavna tijela koja mu 
pomažu u donošenju odluka. 

 
Iz razloga boljeg razumijevanja teksta Zakona i njegove preglednosti, predloženo je da se 
ovaj članak premjesti u članak 6. kao njegov stavak 4. 
 
8.  Predlaže se izmijeniti tekst članka 8. na način da sada glasi: 
 «U postupcima pred Agencijom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku («Narodne novine», broj 59/91 i 103/96; u daljnjem tekstu ZUP), ako ovim 
Zakonom nije drugačije propisano.» 

 
Supsidijarni zakon koji se primjenjuje u radu Agencije je Zakon o općem upravnom 
postupku, te iz razloga boljeg razumijevanja teksta predložena ova izmjena. 
 
9.  Predlaže se u članku 9. izmijeniti tekst stavka 1. na način da sada glasi: 
 «(1) Agencija izdaje mišljenja o sukladnosti s ovim Zakonom nacrta prijedloga zakona i 

drugih propisa koji sadrže državne potpore.» 
 Nadalje, predlaže se iza stavka 1. dodati novi stavak 2. koji glasi: 
 (2) Mišljenje iz stavka 1. ovog članka Agencija dostavlja podnositelju zahtjeva i Vladi 

RH. 
Također, predlaže se da postojeći stavak 2. postane stavak 3. te da se izmijeni na 
način da sada glasi:  
(3) Agencija rješenjem: 
a) daje suglasnost ili odbija davanje suglasnosti na prijedlog akta kojim se namjeravaju 
odobriti ili dati opće i/ili pojedinačne državne potpore,  
b) određuje rokove za ispravljanje nepravilnosti, 
c) ukida suglasnost danu na prijedlog akta kojim se namjerava odobriti ili dati opća i/ili 
pojedinačna državna potpora i nalaže povrat sredstava korištenih na temelju odobrene 
ili dane državne potpore, 
d) nalaže povrat dodijeljene opće i/ili pojedinačne državne potpore,   
d) daje naknadnu suglasnost na akt kojim je dana ili odobrena državna potpora. 
Predlaže se i dodavanje novog stavka 4. članka 9. koji glasi: 
(4) Agencija zaključkom: 
a) odbacuje davanje suglasnosti na prijedlog akta, u slučaju kada nije riječ o državnoj 
potpori u smislu odredaba ovoga Zakona, 
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b) odbacuje davanje suglasnosti na prijedlog akta kada davatelj potpore nije dostavio 
dodatne podatke i dokumentaciju. 

 
Predložena izmjena članka 9. daje preglednu podjelu akata na mišljenja, rješenja i 
zaključke, te potpuni pregled svih akata koje donosi Agencija. Europska komisija je u svom 
komentaru navela potrebu donošenja odluke Agencije o svim državnim potporama koje se 
daju, i to prije njihovog davanja korisnicima, te je pod točkom 5. komentara zatražila 
izmjenu ovog članka. 
 
10. Predlaže se u članku 10. stavku 1. zamijeniti riječi «pisanim aktom» riječima «pisanim 

zahtjevom», te tekst iza tih riječi zamijeniti novim koji glasi: «zatražiti sve dodatne 
podatke i dokumentaciju koju smatra potrebnom za ocjenu sukladnosti prijedloga akta 
kojim se daju ili odobravaju državne potpore, s odredbama ovog Zakona.» 

 Također, predlaže se dodavanje novog stavka 2. koji glasi: 
(2) Davatelj državne potpore i/ili korisnik državne potpore dužni su pisanim putem 
Agenciji dostaviti sve tražene podatke i dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka.   
Nadalje, predlaže se brisati postojeće stavke 2. i 3. te umjesto njih dodati nove stavke 
3., 4., 5. i 6. koji glase: 
(3) Podatke i dokumentaciju koje zatraži Agencija davatelj državne potpore i/ili korisnik 
državne potpore obvezan je dostaviti u roku koji odredi Agencija u svakom pojedinom 
slučaju. Taj rok ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 30 (trideset) dana od dana 
primitka zahtjeva Agencije. 
(4) Ako i nakon ponovljenog zahtjeva Agencije iz stavka 1. ovoga članka, u roku koji 
odredi Agencija u smislu stavka 3. ovog članka, davatelj državne potpore i/ili korisnik 
državne potpore ne dostavi tražene podatke i dokumentaciju, Agencija će donijeti 
zaključak o odbacivanju prijedloga akta kojim se daju ili odobravaju državne potpore (u 
daljem tekstu: zaključak o odbacivanju). 
(5) U slučaju da je prijedlog akta odbačen zaključkom o odbacivanju u smislu stavka 4. 
ovog članka, isti se može ponovo podnijeti pod uvjetom da su otklonjeni razlozi zbog 
kojih je prethodno taj prijedlog akta odbačen. 
(6) Ako davatelj državne potpore nakon primitka zaključka o odbacivanju, u smislu 
stavka 4. ovog članka, odobri i/ili dodijeli državnu potporu, Agencija će postupiti u 
smislu članka 15. stavka 1. ovoga Zakona. 

 
Izmjenu ovog članka Vijeće smatra potrebnom jer iako je sukladno odredbi članka 10. 
stavka 3. Zakona mogla rješenjem odbiti davanje suglasnosti, Europska komisija to radi 
zaključkom o odbacivanju, pa se stoga predlaže da i Agencija, u skladu s europskom 
praksom, to radi zaključkom o odbacivanju.  
 
11.  Predlaže se izmjena teksta članka 11. stavka 2. na način da novi sada glasi: 

(2) Bez rješenja kojim Agencija daje suglasnost na prijedlog akta kojim se namjerava 
odobriti ili dati pojedinačna državna potpora, ista se ne može odobriti niti dati. 
 

Izmjena ovog članka kao i članka 12. predložena je u skladu s načelima Europske komisije 
gdje se traži da se svaka potpora prije davanja korisniku odobri od strane Agencije (vidi 
komentar Europske komisije pod točkom 5.). 
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12.  Predlaže se izmjena teksta članka 12. na način da novi sada glasi: 
(1) Davatelj državne potpore dužan je dostaviti Agenciji prijedlog akta o odobravanju, 
odnosno davanju opće državne potpore kojim izražava namjeru odobravanja, odnosno 
davanja opće državne potpore u skladu s odredbama ovoga Zakona. 
(2) Agencija je dužna prilikom donošenja rješenja o davanju suglasnosti na prijedlog 
akta kojim se namjeravaju odobriti ili dati opće državne potpore iz državnog proračuna 
i/ili proračuna jedinica lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) 
samouprave, voditi računa o postupku donošenja tih akata i rokovima propisanim za 
njihovo donošenje u smislu odredaba Zakona o proračunu. 
(3) Bez rješenja kojim Agencija daje suglasnost na prijedlog akta kojim se namjerava 
odobriti ili dati opća državna potpora, ista se ne može odobriti niti dati. 

 
13. Predlaže se izmjena članka 13. stavka 2. na način da se tekst iza riječi «smatra 

državnom potporom» zamijeni tekstom koji glasi: «odbacit će davanje suglasnosti na 
isti zaključkom u smislu članka 9. stavka 4. točka a) ovoga Zakona». 

 Nadalje, predlaže se brisanje stavka 3., tako da postojeći stavak 4. postaje stavak 3. 
 
Izmjena ovog članka potrebna je radi usklađivanja s odredbom članka 9. stavka 4. Zakona. 
Brisani stavak 3. je premješten u članak 12. kao stavak 3. iz gore navedenih razloga.   
  
14.  Predlaže se izmjena članka 14. stavka 1. na način da se riječi «obavlja se na prijedlog 

Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja Agencije» zamijene riječima «Agencija obavlja po 
službenoj dužnosti ili na prijedlog». 

 
Ova izmjena je predložena jer je Agencija pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje 
određenih poslova, dok je Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja tijelo koje upravlja radom 
Agencije. 
 
15. Predlaže se izmjena članka 15. na način da se postojeći tekst zamijeni novim koji 

glasi: 
(1) Ako je državna potpora dana unatoč odredbama članka 10. stavka 2. i članka 11. 
stavka 3. ovoga Zakona, odnosno ako davatelj potpore nije uopće zatražio suglasnost 
Agencije u smislu odredaba ovoga Zakona, Agencija će donijeti rješenje kojim nalaže 
davatelju državne potpore i/ili korisniku državne potpore povrat dodijeljene državne 
potpore uvećane za iznos zakonske zatezne kamate koje teku od dana primitka 
državne potpore. 
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako davatelj potpore nije uopće zatražio 
suglasnost Agencije, Agencija može naknadno dati suglasnost na akt kojim je dana ili 
odobrena državna potpora ukoliko utvrdi da je ista usklađena s odredbama ovoga 
Zakona. 

 
Naknadno odobrenje potpora u EU se primjenjuje u izuzetnim slučajevima, i to pod 
uvjetom da potpora koja je dana udovoljava uvjetima iz Zakona. Glavna zamjerka 
dosadašnjoj formulaciji članka bila je mogućnost davatelja potpore da zatraži naknado 
odobrenje ukoliko iz opravdanih objektivnih razloga nije u roku dostavio prijedlog Agenciji. 
Kako istraživanje opravdanosti objektivnih razloga nije u nadležnosti Agencije, te kao 
takvo ne postoji u EU, predložena je ovakva izmjena ovog članka, a sve u sukladnosti s 
komentarom Europske komisije (vidi točke 5. i 7. komentara).  
 
16.  Predlaže se da se iza članka 15. doda novi članak pod naslovom «Zastara povrata 

državne potpore», koji glasi:        
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(1) Povrat iznosa državne potpore dane suprotno odredbama ovog Zakona zastarijeva 
protekom roka od deset (10) godina od dana primitka državne potpore. 
(2) Zastarijevanje se prekida svakom radnjom poduzetom radi povrata dane državne 
potpore u smislu odredaba Zakona o obveznim odnosima («Narodne novine», broj 
53/91 i 73/91; dalje ZOO). 

 
Kako zastara povrata državne potpore u sada važećem ZDP nije regulirana, a zastarni rok 
u EU je 10 godina, predložen je ovaj novi članak. Kako Zakon o obveznim odnosima 
uređuje institut zastare i prekida zastare, potrebna je referenca na taj zakon. 
 
17. Predlaže se u članku 16. zamijeniti riječi «Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja» rječju 

«Agencija». 
 

Razlog predlaganja ove izmjene je isti kao i pod točkom 13. ove Inicijative. 
 
18. Predlaže se izmjena članka 17. na način da se postojeći tekst zamijeni novim koji 

glasi: 
(1) Rješenja Agencije iz članka 9 stavka 3., te zaključak Agencije iz članka 9. stavka 4. 
točke a) ovoga Zakona objavljuju se u »Narodnim novinama«. 
(2) U «Narodnim novinama» objavljivat će se i presude odnosno rješenja Upravnog 
suda RH, po tužbi povodom rješenja i zaključka Agencije iz stavka 1. ovoga članka.  
(3) Rješenja, zaključak, odnosno presude iz stavka 1. i 2. ovog članka, te ostali akti 
Agencije, mogu se objavljivati u službenom glasilu Agencije odnosno na web-
stranicama Agencije. 
(4) Podaci koji se smatraju službenom tajnom, u smislu članka 18. ovoga Zakona, 
izuzet će se od objave u smislu stavka 1., 2. i 3. ovoga članka. 
 

Izmjena ovog članka predložena je iz razloga transparentnosti i otvorenosti rada Agencije, 
a po uzoru na drugo područje iz nadležnosti Agencije (tržišno natjecanje) u kojem se 
objavljuju sve važnije odluke Agencije. 
 
19. Predlaže se da se iza članka 17. doda novi članak pod naslovom «Sudska zaštita», 

koji glasi: 
(1) Protiv rješenja Agencije iz članka 9. stavka 3. ovoga Zakona i zaključaka Agencije 
iz članka 9. stavka 4. ovoga Zakona žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti 
upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Upravni sud 
RH). 
(2) Iznimno od članka 266. ZUP, Vlada RH ne može po pravu nadzora ukinuti rješenje 
odnosno zaključak Agencije iz članka 9. ovoga Zakona. 
 

Kako je u Avis-u izričito traženo, a na sjednicama Privremenog odbora i Pododbora za 
unutarnje tržište to i ponovljeno (pogledati zapisnike) da se u području tržišnog natjecanja i 
državnih potpora isključi mogućnost primjene članka 266. ZUP koji Vladi RH daje 
mogućnost ukidanja odluka Agencije po  pravu nadzora, odnosno da se osigura isključivo 
sudska kontrola odluka Agencije, predložena je izmjena ovog članka.  
 
20. Predlaže se da se u članku 18. stavku 3. riječi «neće se smatrati službenom tajnom 

podaci i dokumenti» zamijene riječima «Agencija neće smatrati službenom tajnom 
podatke i dokumente koji su bili temelj za donošenje odluke Agencije u konkretnom 
predmetu, kao i sve druge podatke i dokumente». 
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Izmjena ovog članka potrebna je zbog usuglašavanja s odredbama Priopćenja Komisije 
broj C(2003) 4582 od 1. prosinca 2003 o poslovnoj tajni u odlukama o državnim 
potporama. 
 
21. Predlaže se u članku 19. brisanje stavka 1. te umjesto njega stavljanje novog stavka 

koji glasi: 
 (1) Agencija je dužna u tekućoj godini za proteklu kalendarsku godinu podnijeti 

Hrvatskom saboru godišnje izvješće o državnim potporama. 
 
Vijeće predlaže ovu izmjenu članka 19. iz razloga jer bi se time stekli uvjeti za bolju i 
realniju izradu godišnjeg izvješća, jer bi se lakše prikupili podaci od Ministarstva financija 
koje je obvezno izraditi svoje godišnje izvješće o izvršenju državnog proračuna do kraja 
lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. 

 
 
 
 

 
Predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 

 
 

Olgica Spevec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na znanje: 
1. gosp. mr. sc. Krešimir Dragić, pomoćnik ministra financija, 
2. gđa mr. sc. Kolinda Grabar Kitarović, ministrica europskih integracija, 
3. gđa mr. sc. Tamara Obradović, pomoćnica ministrice europskih integracija 


