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Predmet: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo - Garancijski program «Obrtni 

kapital» 
     (zahtjev za izdavanje mišljenja sukladno članku 9. stavku 1. Zakona o  
     državnim potporama («Narodne novine», broj 47/03 i 60/04; dalje: ZDP) 
    - mišljenje; dostavlja se 
 
 
 
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 27. kolovoza 2004. 
od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (dalje: HAMAG) zahtjev za davanje 
mišljenja o usklađenosti Garancijskog programa «Obrtni kapital» (dalje: Program) sa 
ZDP-om i Uredbom o državnim potporama («Narodne novine», broj 121/2003, dalje: 
Uredba).  
 
Zahtjev za izdavanje mišljenja na Program podnesen je sukladno članku 12. ZDP-a. 
 
Rečeni Program donio je Upravni odbor na temelju Odluke o usvajanju prijedloga novih 
garancijskih programa, na 9. sjednici održanoj 2. srpnja 2004. 
 
II. U Programu HAMAG-a navedeno je sljedeće: 
 
Cilj Programa je poticanje razvoja  poduzetnika - trgovačkih društava i drugih pravnih 
osoba, obrtnika koji samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost, zadruga i 
drugih fizičkih osoba koje ostvaruju dohodak od obavljanja samostalnih djelatnosti - 
slobodnih zanimanja, davanjem garancija za obrtni kapital. 
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HAMAG daje jamstva za kredite koje su banke i druge pravne osobe (kreditori) odobrile 
poduzetnicima. Zahtjev za izdavanje jamstva imaju pravo podnijeti poduzetnici koji su 
prema odredbama članka 3., stavaka 3. i 4. Zakona o poticanju razvoja maloga 
gospodarstva («Narodne novine», broj 29/2002) određeni kao subjekti malog 
gospodarstva, tj. mali i srednji poduzetnici.  
 
Poduzetnici koji predaju zahtjev za jamstvo moraju ispuniti uvjete iz članka 2. rečenih 
Programa. 
 
Rečeno jamstvo sukladno članku 3. Programa može biti odobreno za gospodarske 
investicije koje se financiraju iz dugoročnih kredita koje su odobrili kreditori za nabavu 
trajnih obrtnih sredstava.  
 
Sukladno članku 4. Programa HAMAG može dati garanciju za kredite u iznosu do 
3.000.000,00 kuna u visini do 40 % dokumentiranih nenaplaćenih potraživanja po 
glavnici kredita. Za izdana jamstva HAMAG naplaćuje naknadu od 0.95 posto koja je 
niža od tržišne naknade. Ista se naplaćuje jednokratno, prije davanja garancije. 
 
III. Nakon uvida u Program utvrđeno je sljedeće: 
 
Trajna obrtna sredstva iz članka 3. predstavljaju opravdane troškove.  
 
Sukladno članku 22., stavku 5. Uredbe, opravdani troškovi za koje se može dodijeliti 
državna potpora malim i srednjim poduzetnicima jesu troškovi početnih ulaganja: 
materijalna ulaganja (zemljišta, zgrade i oprema) i troškovi za nematerijalna ulaganja 
(nabava patenata, licenci, posebnih znanja i vještina (know-how) ili nepatentiranoga 
tehničkog znanja). 
 
S obzirom da se sukladno članku 85. Uredbe cjelokupno područje Republike Hrvatske 
smatra područjem A, mali i srednji poduzetnici, sukladno članku 44. stavku 1. Uredbe, 
imaju pravo na državnu potporu u iznosu do 65 posto opravdanih troškova. Pravo na 
rečenu državnu potporu imaju isključivo ako kumulativno ispune uvjete iz članka 22. 
stavka 2. Uredbe: odnosno, pod uvjetom da se ulaganje očuva u tome području 
najmanje pet godina nakon zaključenja ulaganja, te da korisnik državne potpore 
doprinese najmanje 25 posto vrijednosti ulaganja iz vlastitih sredstava koja ne sadrže 
državnu potporu.  
 
Ukoliko poduzetnici ne ispune naprijed tražene uvjete za dobivanje regionalnih državnih 
potpora, malim poduzetnicima može biti odobrena državna potpora  u iznosu do 15 
posto opravdanih troškova, a srednjim poduzetnicima u iznosu do 7,5 posto opravdanih 
troškova, kako je navedeno u odredbama članka 22., stavka 1. Uredbe,  
 
Cjeloviti iznos izdanog jamstva predstavlja potencijalnu obvezu državnog proračuna, ali 
ne predstavlja u punom iznosu državnu potporu. Naime, element državne potpore 
predstavlja razliku između tržišne cijene jamstva i cijene jamstva iz točke 4. Programa. 
 
 
IV.  Slijedom navedenog, temeljem članka 6. stavka 1 točke a) i članka 9. stavka 1. 
ZDP-a, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja, na 26. sjednici održanoj 16. rujna 2004., 
donijelo je sljedeće  
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MIŠLJENJE 
 
 
Program «Obrtni kapital» u načelu je sukladan sa ZDP-om i Uredbom. Međutim, radi 
cjelovite uskladbe u rečenu Programu bilo bi potrebno izvršiti slijedeće dopune: 
 

1. odrediti vrijeme trajanja Programa i pravnu podlogu  
2. u članku 3. Programa potrebno je navesti koji su sve opravdani troškovi za koje 

se sukladno članku 22., stavku 5. Uredbe može dodijeliti državna potpora, 
odnosno potrebno je navesti da se opravdanim troškovima, sukladno članku 22., 
stavku 6. Uredbe, ne smatraju izdaci za nabavu prometnih sredstava i opreme, s 
izuzetkom željezničkih vagona. Na rečene opravdane troškove zaračunava se 
postotak ovisno o tome je li riječ o malom ili srednjem poduzetniku, odnosno 
ovisno da li mali ili srednji poduzetnik ispunjava uvjete za dobivanje regionalne 
potpore.  

 
HAMAG je dužan izvjestiti Agenciju o izvršenju Programa, odnosno dostaviti podatke o 
iznosima odobrenih potpora korisnicima Programa. 
 
 
 
 
Predsjednica Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja 
 
 
Olgica Spevec 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privitak: 
 
- Program prilagodbe državnih potpora 


