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I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 2. listopada 2013. od 
Ministarstva gospodarstva (dalje: Ministarstvo) prijedlog Operativnog programa regionalnih 
potpora za ulaganje u opremu za 2013. (dalje: prijedlog Operativnog programa). 
 
Prijedlog Operativnog programa prema članku 2. alineji 2 Zakona o državnim potporama 
(„Narodne novine“, broj: 72/13; dalje: ZDP) predstavlja program državne potpore. Prema 
navedenom članku program državne potpore je akt na temelju kojeg se, bez potrebe za 
dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore 
dodjeljuju državne potpore. 
 
Prijedlog Operativnog programa predviđa dodjelu regionalne državne potpore iz Uredbe 
komisije br. 800/2008, od 6. kolovoza 2008. kojom se određene kategorije potpora 
proglašavaju usklađenim sa zajedničkim tržištem pri primjeni članaka 87. i 88. Ugovora 
(Opća uredba o skupnim izuzećima) („Službeni list“ EU broj L 214, od 9. kolovoza 2008; 
dalje: Opća uredba o skupnim izuzećima) pa je Ministarstvo dostavilo ispunjeni Obrazac za 
pružanje zbirnih informacija u skladu s obvezom proširenog izvješćivanja utvrđenoj u članku 
9. stavku 1. Opće uredbe o skupnim izuzećima (dalje: Obrazac). 
 
Uz prijedlog Operativnog programa i Obrazac Ministarstvo je dostavilo i pozitivno mišljenje 
Ministarstva financija sukladno članku 12. stavku 1. ZDP-a. 
 
Budući da se dodjela regionalne državne potpore iz prijedloga Programa temelji na Općoj 
uredbi o skupnim izuzećima, za programe dodjele državnih potpora iz Opće uredbe o 
skupnim izuzećima nije potrebno odobrenje Europske komisije, već je država članica, 
sukladno članku 9. Opće uredbe o skupnim izuzećima, u roku od 20 radnih dana od stupanja 
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na snagu programa potpora treba Europskoj komisiji proslijediti sažetak informacija o 
programu čiji je sadržaj određen u Prilogu III Opće uredbe o skupnim izuzećima. 
 
Prema članku 10. ZDP-a, Agencija na prijedlog programa državne potpore koje su izuzete od 
obveze prijave Europskoj komisiji daje mišljenje o usklađenost sadržaja prijedloga s 
pravilima o državnim potporama. 
 
 
II. Slijedom navedenog, Agencija je, sukladno članku 10. stavku 2 ZDP-a, na temelju odluke 
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu mr.sc. Olgica Spevec, predsjednica Vijeća, 
Mladen Cerovac, mag.iur., zamjenik predsjednice Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur., Milivoj 
Maršić, dipl. oec. i dr.sc. Mirna Pavletić-Župić, članovi Vijeća, sa 154. sjednice, održane 10. 
listopada 2013., donijela sljedeće 
 
 
MIŠLJENJE 
 
Prijedlog Operativnog programa regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013. 
sukladan je s pravilima iz Uredbe Komisije br. 800/2008, od 6. kolovoza 2008. kojom se 
određene kategorije potpora proglašavaju usklađenim sa zajedničkim tržištem pri primjeni 
članaka 87. i 88. Ugovora (Opća uredba o skupnim izuzećima) i izuzet je od obveze prijave 
Europskoj komisiji. 
 
 
Obrazloženje 
 
Uvidom u prijedlog Operativnog programa utvrđeno je da sadrži sve osnovne elemente koje 
mora sadržavati program državne potpore: davatelja državne potpore, cilj dodjele državne 
potpore, pravni temelj za donošenje programa, korisnike državne potpore, sektore kojima se 
može dodijeliti državna potpora iz prijedloga Operativnog programa, instrument, kategoriju, 
intenzitet i opravdane troškove za dodjelu državne potpore, trajanje državne potpore i izvore 
sredstava državne potpore te učinak poticaja. Svi navedeni elementi prijedloga programa 
državne potpore opisani su u nastavku teksta obrazloženja ovog mišljenja. 
 
1. Davatelj državne potpore: Ministarstvo gospodarstva 

2. Naziv programa državne potpore: Operativni program regionalnih potpora za ulaganja u 

opremu za 2013. godinu 

3. Pravni temelj za donošenje programa državne potpore:  

- Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske 2011. – 2013.( lipanj 2010.)  
- Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.- 2015. 
- Strateški plan Ministarstva gospodarstva za razdoblje od 2013. – 2015. godine (svibanj 
2012.) 
 
 
4. Cilj donošenja programa potpore:  
 
Prevladavanje razvojnih teškoća s kojima su suočeni oni dijelovi Republike Hrvatske koji 
zaostaju u društveno-gospodarskom razvoju budući da poduzetnici koji posluju na tim 
područjima karakterizira niskotehnološka proizvodnja i niska razina korištenja novih 
tehnologija. 
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Sukladno Strategiji regionalnog razvitka Republike Hrvatske posebno značajna područja za 
regionalni razvoj su između ostalih, konkurentnost, zapošljavanje i izvoz, jer bez rasta i 
poticanja konkurentnosti nema rasta proizvodnje i zapošljavanja. Konstantna ulaganja u 
suvremenu proizvodnu opremu i tehnologiju i nove proizvode uvjet je bez kojeg se ne može 
opstati na današnjem globaliziranom tržištu. 
 
 
5. Korisnici državne potpore: 
 
Korisnici su mali, srednji i veliki poduzetnici, trgovačka društva, koji zapošljavaju 20 i više 
radnika, zaposlenih na poslovima pretežite djelatnosti. 
 
Budući da Opća uredba o skupnim izuzećima u članku 1. stavku 7. propisuje da se državne 
potpore obuhvaćene Općom uredbom o skupnim izuzećima ne mogu dodijeliti poduzetnicima 
u teškoćama, Ministarstvo je u prijedlogu Operativnog programa također navelo da se isti ne 
primjenjuje na poduzetnike u teškoćama, odnosno da se regionalne državne potpore ne 
mogu dodijeliti sljedećim poduzetnicima: 

- u slučaju društva s ograničenom odgovornošću, ako je nestalo više od polovine njegovog 
upisanog kapitala, a više od jedne četvrtine tog kapitala je izgubljeno u posljednjih 12 
mjeseci; ili 
- u slučaju društva u kojem barem neki članovi odgovaraju svom svojom imovinom za 
dugove društva, ako je nestalo više od polovine njegovog kapitala prikazanog u knjigama 
društva, a više od jedne četvrtine tog kapitala je izgubljeno u posljednjih 12 mjeseci; ili 
- za svaku vrstu društva, ako ono ispunjava uvjete domaćeg prava za pokretanje cjelokupnog 
stečajnog postupka 
 
Može se smatrati da je poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od gore 
navedenih pretpostavki, posebice ako su prisutni tipični pokazatelji da se radi o poduzetniku u 
teškoćama, kao što su to primjerice rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, 
višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta 
neto vrijednost imovine  
 
Osim poduzetnika u teškoćama, Ministarstvo je pravo na dodjelu državne potpore isključilo 
poduzetnicima osnovanim nakon 1. siječnja 2012., poduzetnicima u stečaju ili u postupku 
predstečajne nagodbe, te postupku likvidacije, poduzetnike koji imaju nepodmireni dug 
prema državnim institucijama osim ako isti nije reguliran s rješenjem Porezne uprave o 
obročnoj otplati uz dokaz o izvršavanju obveze po rješenju, poduzetnicima koji imaju dug 
prema zaposlenicima, od kojih je zatražen povrat potpore ili koji se nalaze u postupku 
povrata potpore, koji ne podmiruju obveze po kreditima dodijeljenim od bivšeg Fonda za 
razvoj i zapošljavanje, poduzetnicima, njihovim pravnim slijednicima ili njihovim povezanim ili 
ovisnim društvima, koji nisu do objave natječaja za dodjelu potpora po ovom programu 
dostavili dokaze o namjenskom trošenju ranije dobivenih potpora s obveznim iznosom 
vlastitog doprinosa kao i poduzetnicima, pravnim slijednicima ili ovisnim poduzetnicima čiji je 
pravni prednik, osnivač ili vladajući poduzetnik nije opravdao ranije dodijeljene potpore, te 
poduzetnike čiji kumulativni gubitak u zadnje tri godine prelazi 30% ukupnog prihoda u 2012. 
Iznimno, korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji su s Ministarstvom financija sklopili 
Ugovor o reguliranju duga po kreditu. 
 
6. Sektori kojima se može dodijeliti državna potpora iz prijedloga Operativnog programa: 
 
Regionalne državne potpore iz prijedloga Operativnog programa namijenjene su svim 
industrijskim sektorima gospodarstva koji su u stanju kroz osmišljen program potpora, 
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globalnom tržištu ponuditi proizvode veće dodane vrijednosti i na taj način ostvariti posebno 
pozitivan učinak na regionalni razvoj.  
S obzirom da je prijedlog Operativnog programa dodjele regionalnih potpora namijenjen svim 
industrijskim sektorima, Ministarstvo je poštivalo kriterije iz članka 1. stavka 4. Opće uredbe o 
skupnim izuzećima u kojem je navedene da se Opća uredba o skupnim izuzećima ne 
primjenjuje na programe regionalnih potpora koji su usmjereni na određene sektore 
gospodarskih djelatnosti unutar proizvodnje ili usluga. 

Nadalje, budući da se državne potpore iz Opće uredbe o skupnim izuzećima ne mogu 
dodijeliti sektorima navedenim u članku 1. stavku 3. Opće uredbe o skupnim izuzećima, 
Ministarstvo je poštujući pravila iz navedenog članka, u prijedlogu Operativnog programa 
isključilo sljedeće sektore navedene u tom članku: 
- sektore ribarstva i akvakulture,; 
- djelatnosti u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda; 
- djelatnosti prerade i stavljanja u promet poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima: 

(i) kad je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda 
kupljenih od primarnih proizvođača ili stavljenih u promet od strane predmetnih poduzetnika 
ili 

(ii) kada je potpora uvjetovana njezinim djelomičnim ili potpunim prijenosom na 
primarne proizvođače; 
- djelatnosti u sektoru ugljena; 
- regionalne potpore u korist djelatnosti u sektoru čelika; 
- regionalne potpore u korist djelatnosti u sektoru brodogradnje; 
- regionalne potpore u korist djelatnosti u sektoru sintetičkih vlakana 

Nadalje, Ministarstvo je poštujući pravila iz članka 1. točke 2. Opće uredbe o skupnim 
izuzećima u prijedlogu Operativnog programa navelo da se isti neće se primijeniti na:  
(a) potpore za djelatnosti vezane uz izvoz, to jest potpore neposredno vezane uz izvezene 
količine, uspostavu i rad distribucijske mreže ili uz druge tekuće troškove povezane s 
izvoznom djelatnošću; 
(b) potpore koje su uvjetovane time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na 
uvezenu robu. 
 
Nadalje, isključivanjem od dodjele regionalne potpore one državne potpore koje po malom i 
srednjem poduzetniku i po projektu ulaganja prelaze iznos od 7,5 milijuna eura, Ministarstvo 
je ispunilo uvjet iz članka 6. stavka 1.a) Opće uredbe o skupnim izuzećima. 
 
 
7. Instrument dodjele državne potpore, namjena, kategorija i opravdani troškovi državne 
potpore 
 
Instrument dodjele je subvencija. 
 
Regionalne državne potpore mogu se dodijeliti za materijalna ulaganja (nabava novih 
strojeva, postrojenja i oprema za proizvodnju, te nabava mjernih i kontrolnih uređaja i 
instrumenta) za: 
- osnivanje nove proizvodne djelatnosti 
- razvoj novih proizvodnih procesa, novih proizvoda i materijala 
- temeljne promjene sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne djelatnosti   
- značajno poboljšanja i modernizacije već postojećeg proizvoda, proizvodnog procesa ili  
usluge s višom dodanom vrijednosti  
- proširenje već postojeće poslovne djelatnosti. 

Navedeno je sukladno članku 12. stavku 1.a) Opće uredbe o skupnim izuzećima. 
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Potpore se ne mogu dodijeliti za ulaganja koja neće biti završena do kraja 2015. godine. 
 
Opravdani troškovi priznavati će se samo za buduća ulaganja na temelju priloženih kopija 
ponuda/ugovora ne starijih od datuma objave natječaja.    
 
Poduzetnik mora dokazati da ima dostatne izvore financiranja za provođenje prijavljenih 
investicija. Povjerenstvo za provedbu Operativnog programa na temelju financijskih 
pokazatelja procijenit će sposobnost poduzetnika za provedbu prijavljene investicije te ovisno 
o ocjeni prijavljeni projekt ocijeniti prihvatljivim ili ga odbaciti kao neprihvatljivog. 

Financiranje se može provesti iz vlastitih izvora ili kredita banaka ili ostalih izvora financiranja 
koji u sebi ne sadrže elemente državne potpore. 
 
Opravdani troškovi po ovom programu smatraju se troškovi ulaganja u materijalnu imovinu 
isključujući ulaganja u zemljište i zgrade. 
 
Opravdana materijalna ulaganja podliježu ispunjavanju slijedećih uvjeta: 
- mora se koristiti isključivo u poslovnoj djelatnosti koja prima regionalnu potporu i to na 

lokaciji primatelja potpore, te mora biti uključena u imovinu poduzetnika odnosno iskazati se 
u bilanci stanja poslovne djelatnosti primatelja regionalne potpore najmanje pet godina 
(odnosno tri godine u slučaju malih i srednjih poduzetnika), 

- mora se smatrati imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina), 
- mora biti kupljena od treće strane po tržišnim uvjetima bez da je kupac u  položaju 

ostvarivati kontrolu nad prodavateljem i obrnuto. 
 
Kod troškova koji se odnose na materijalna ulaganja, osim zgrada i zemljišta, zakup se može 
uzeti u obzir samo ako se vrši u obliku financijskog lizinga i sadrži obvezu kupnje imovine 
nakon isteka ugovora o zakupu. 
 
Opravdani troškovi odgovaraju opravdanim troškovima za dodjelu regionalne državne 
potpore. 
 
Osim opravdanih troškova, Ministarstvo u cilju izbjegavanja bilo kakvih nejasnoća u primjeni 
programa izričito navodi koji troškovi se smatraju neprihvatljivim. Riječ je o sljedećim 
troškovima: 
 
- troškovima aktivnosti započetih prije objave Javnog natječaja, 
- nabavi/ kupnji potrošne robe, sirovine i repromaterijala i rezervnih dijelova, 
- nabavi/ kupnji ili najmu prijevoznih sredstava, te pokretnih strojeva (viličara i sl.), 
- troškovima carinjenja, prijevoza, stavljanje u rad kupljene opreme, 
- troškovima edukacije, 
- izgradnji/dogradnji ili adaptaciji poslovnog prostora ili proizvodnih objekata, troškovi 

uzemljenja, klimatizacija-grijanje/hlađenje, termoventilacije, izgradnja odvodnje), 
- troškovima validacije, bilo kakvo opremanje radnih prostora (zaštitni kabineti), 
- troškovima laboratorijskih testova djelotvornosti, 
- troškovi različitih studija, 
- troškovima koji se odnose na redovno poslovanje poduzeća, 
- nabavi/kupnji opreme od dobavljača/proizvođača s kojim je povezan vlasničkim ili 

upravljačkim odnosima, 
- troškovi poreza na dodanu vrijednost. 
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8. Intenzitet državne potpore 
 
Ministarstvo je u prijedlogu Operativnog programa predvidjelo intenzitete državne potpore 
određene kartom regionalnih potpora koja je odobrena od strane Europske komisije 19. 
srpnja 2013., odlukom broj SA 36529, i koja je na snazi do 31. prosinca 2013. Karta 
regionalne potpore temelji se na Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku 
(NKPJS) (»Narodne novine«, broj 96/12) prema kojoj se Republika Hrvatska sastoji od dvije 
prostorne jedinice za statistiku 2. razine i to kako slijedi: 
 
1. Kontinentalna Hrvatska 
2. Jadranska Hrvatska. 
 
Prostorna jedinica Kontinentalna Hrvatska doseže 64,1% prosječnog BDP-a po stanovniku u 
EU-27 i maksimalni intenzitet regionalne potpore koji se može dodijeliti na ovom području je 
40% bruto ekvivalenta potpore. 
 
Prostorna jedinica Jadranska Hrvatska doseže 62,1% prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-
27 i maksimalni intenzitet regionalne potpore koji se može dodijeliti na ovom području je 40% 
bruto ekvivalenta potpore. 

Kada se regionalne potpore dodjeljuju malim i srednjim poduzetnicima, maksimalni intenzitet 
regionalne potpore može se uvećati za 20% bruto ekvivalenta potpore za male poduzetnike i 
za 10% bruto ekvivalenta potpore za srednje poduzetnike. 
 
Ministarstvo je u prijedlogu Operativnog programa navelo da u cilju sprječavanja umjetne 
podjele velikog ulaganja u podprojekte, temeljem programa neće biti moguće dodijeliti 
potpore projektima čiji iznos opravdanih troškova premašuje 50 milijuna eura. Veliki projekt 
ulaganja smatra se jedinstvenim projektom ulaganja ako isti poduzetnik ili poduzetnici 
provode ulaganje unutar razdoblja od tri godine, a ulaganje se sastoji od dugotrajne imovine 
strukturirane na ekonomski nerazdvojiv način. Na taj način ispunjen je uvjet iz članka 13. 
stavka 10. Opće uredbe o skupnim izuzećima. 

 
9. Sredstva namijenjena za provedbu Operativnog programa 
. 
Sredstva namijenjena provedbi Operativnog programa u iznosu od 120 milijuna kuna u 2013., 
osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji A817049 – Razvoj i 
jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije.  
 
 
10. Trajanje Operativnog programa 
 
Od listopada 2013. do 31. prosinca 2013. 
 
 
11. Kumulacija državnih potpora 
 
Državne potpore odobrene temeljem Operativnog programa zbrajaju se s drugim sredstvima 
državne potpore za iste namjene, no visina državne potpore po pojedinom primatelju ne 
može prijeći intenzitet regionalne potpore, bez obzira na davatelja državne potpore. 
 
U cilju izbjegavanja dodjele potpore po istim opravdanim troškovima i za istu svrhu 
Ministarstvo će iz programa isključiti poduzetnike koji su u 2012. i/ili 2013. ostvarili potpore 
sukladno Zakonu o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja („Narodne 
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novine“, broj 111/12 i 28/13) te poduzetnike iz djelatnosti prerade drva i proizvodnje 
namještaja koji su ostvarili potporu u 2013. godini po Operativnom programu razvoja prerade 
drva i proizvodnje namještaja 2011.-2013. 
 
Korisnik državne potpore kod prijave za dodjelu potpora po ovom Programu, dužan je 
dostaviti popis svih dobivenih potpora temeljem drugih programa. 
 
Ovom odredbom Ministarstvo je ispunilo uvjet iz članka 7. Opće uredbe o skupnim izuzećima 
koji se odnosi na kumulaciju državnih potpora. 
 

12. Korištenje i nadzor državne potpore koja će biti dodijeljena temeljem Operativnog 
programa 
 
Ministarstvo državne potpore odobrava uvjetno što znači da je u slučaju otkaza ugovora, 
odustanka poduzetnika od investicije ili nenamjenskog trošenja državne potpore, korisnik 
dužan vratiti isplaćenu državnu potporu uvećanu za iznos osnovne referentne stope koja se 
određuje i objavljuje temeljem pravila o državnim potporama uvećana za 100 baznih bodova, 
sukladno metodologiji iz Priopćenja Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i 
diskontnih stopa, („Službeni list“ EU broj C 14, od 19. siječnja 2008.) 
 
U cilju kontrole namjensko korištenja državnih potpora, u prijedlog Operativnog programa 
nadalje je navedeno da Ministarstvo ima pravo uvida i kontrole u postupku provođenja 
prijavljene investicije na lokaciji korisnika. U tom smislu korisnik dobivene potpore dužan je do 
datuma naznačenog kao završetak investicije dostaviti dokaze o realizaciji ukupno prijavljene 
investicije. 

A u svrhu analize učinaka dodijeljenih poticajnih sredstava korisnik je davatelju potpore 
dužan dostavljati polugodišnja izvješća  o provedbi prijavljene investicije. 
 
 
13. Učinak poticaja 
 
U članku 8. Opće uredbe o skupnim izuzećima propisano je da je državne potpore 
predviđene Općom uredbom o skupnim izuzećima moguće izuzeti ukoliko imaju učinak 
poticaja. 
 
Prema članku 8. stavku 2. Opće uredbe o skupnim izuzećima, za državne potpore koje se 
dodjeljuju malim i srednjim poduzetnicima smatra se da imaju učinak poticaja ako je, prije 
nego što je počeo rad na projektu ili djelatnosti, korisnik podnio prijavu za potporu 
predmetnoj državi članici. 
 
Prema članku 8. stavku 3. Opće uredbe o skupnim izuzećima, smatra se da državne potpore 
za velike poduzetnike imaju učinak poticaja ako je, uz ispunjavanje uvjeta utvrđenih u članku 
8. stavku 2. Opće uredbe o državnim potporama, davatelj potpore prije dodjele potpore 
provjerio da se dokumentacijom koju je pripremio korisnik potvrđuje jedan ili više sljedećih 
uvjeta: 
 
(a) znatno povećanje veličine projekta/djelatnosti, kao posljedica potpore; 
(b) znatno povećanje obuhvata projekta/djelatnosti, kao posljedica potpore; 
(c) znatno povećanje ukupnog iznosa koji korisnik troši na projekt/djelatnost, kao posljedica 
potpore; 
(d) znatno povećanje brzine dovršavanja predmetnog projekta/djelatnosti; 
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(e) potvrda da se projekt kao takav u nedostatku potpore ne bi proveo u predmetnom 
potpomognutom području. 
 
Navedene odredbe Ministarstvo je inkorporiralo u prijedlog Operativnog programa te je 
dodatno navelo da s obzirom na ograničen iznos sredstava za provedbu Operativnog 
programa i broj sektora kojima su sredstva namijenjena nije za očekivati značajnije učinke na 
razini sektora nego pojedinačno kod poduzetnika iz pojedinih sektora koji će biti primatelji 
potpore. 
 
Ocjenu učinka potpora po ovom programu Ministarstvo će pratiti kroz slijedeće pokazatelje: 
- broj zaposlenih kod primatelja potpore u trenutku dodjele potpore i nakon provedbe 
investicije), 
- bruto dodanu vrijednost po zaposlenom kod primatelja potpore u trenutku dodjele potpore i 
nakon provedbe investicije. 

 
Ministarstvo nadalje navodi da se provedbom Operativnog programa planira povećanje broja 
zaposlenih kod primatelja potpore za 5%, a povećanje bruto dodane vrijednosti za 2%. 
 
Osim mjerljivih pokazatelja očekivani učinci Programa su: 

- proizvodnja novih proizvoda i materijala, proizvodnih procesa ili usluga ili značajna 
poboljšanja već postojećih proizvoda, proizvodnih procesa ili usluga s višom 
dodanom vrijednosti, 

- poticanje proizvodnje i konkurentnosti gospodarskih sektora uvođenjem novih ili 
unapređenjem postojećih tehnologija i tehnoloških postupaka, 

- prijenos tehnologije i inovacija sa ustrajanjem na većem udjelu vlastitih znanja. 
 

14. Provedba Operativnog programa 
 
U cilju provedbe Operativnog programa ministar gospodarstva osnovat će Povjerenstva za 
provedbu Operativnog programa i Javnog natječaja koje će analizirati pristigle prijave sa 
ciljem utvrđivanja je li isti udovoljavaju uvjetima, sukladno Operativnom programu. 
 
Povjerenstva za provedbu Operativnog programa izradit će ocjenu prijavljenih investicija, te 
napraviti analizu opravdanih troškova po istim, te sukladno tome uputiti prijedlog za dodjelu 
potpora ministru gospodarstva koji donosi odluku. 
 
Provedba programa odvijat će se transparentno sukladno članku 9. Opće uredbe o skupnim 
izuzećima. 
 
Ministarstvo gospodarstva će u cilju transparentnosti, osigurati dostupnost cjelovitog teksta 
mjere potpore za cijelo vrijeme trajanja programa kao i popis primatelja potpore na svojoj web 
stranici www.mingo.hr.  
 
Po završetku postupka dodjele sredstava potpore, Ministarstvo gospodarstva će izvijestiti 
Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja o iznosu dodijeljene  potpore po  pojedinom 
poduzetniku. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mingo.hr/
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Slijedom navedenog, prijedlog Operativnog programa sukladan je Općoj uredbi o skupnim 
izuzećima te će Agencija, sukladno članku 9. stavku 1. Opće uredbe o skupnim izuzećima, 
Europskoj komisiji proslijediti sažetak informacija o programu u roku od 20 radnih dana od 
stupanja na snagu programa. 
 
Predsjednica Vijeća za 
zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
mr. sc. Olgica Spevec 




