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Klasa: 430-01/13-10/003 
Urbroj. 580-09-1/17-2013-02 
Zagreb, 23. rujna 2013. 
 
 
 

Ministarstvo pomorstva,  
prometa i infrastrukture 
n/r dr. sc. Siniše Hajdaš Dončića, 
ministra 

 
        Prisavlje 14 
        10000 Zagreb 
 
 
 
Predmet: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – zahtjev za izdavanje mišljenja  

predstavlja li državno jamstvo u prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje 
Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj 
(EBRD) za financiranje Projekta modernizacije HŽ Infrastrukture d.o.o. u iznosu od 40 
mil eura, državnu potporu sukladnu Zakonu o državnim potporama  
- mišljenje; dostavlja se 

 
 
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 12. rujna 2013. od 
Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture zahtjev (dalje: Ministarstvo), zahtjev za 
davanje mišljenja predstavlja li državno jamstvo u prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za 
sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i 
razvoj (EBRD) za financiranje Projekta modernizacije HŽ Infrastrukture d.o.o. u iznosu od 40 
mil eura, državnu potporu sukladnu Zakonu o državnim potporama („Narodne novine“, broj 
72/13; dalje: ZDP) (dalje: prijedlog Odluke). 
 
Uz prijedlog Odluke dostavljeno je obrazloženje, prijedlog Odluke o pokretanju postupka za 
sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i 
razvoj (EBRD) za financiranje Projekta modernizacije HŽ Infrastrukture d.o.o., Nacrt Ugovora 
o jamstvu i Nacrt Ugovora o zajmu. 
 
Zajam u iznosu od 40 mil eura bio bi pokriven državnim jamstvom u 100%-tnom iznosu, 
sklopio bi se na razdoblje od 15 godina, uključujući 3 godine početka na otplatu glavnice, uz 
kamatu 6-mjesečni EURIBOR+1%marže. 
 
Sredstva zajma namijenjena su za provedbu Projekta modernizacije HŽ Infrastrukture d.o.o. 
koja se sastoji od tri komponente modernizacije. 
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- kupnju nove opreme za održavanje tračnica, za koju je predviđena sredstva u 
iznosu od 20 mil eura, 

- kupnju i ugradnju informacijskog sustava za upravljanje energetskom 
učinkovitosti, za koju su predviđena sredstva u iznosu 500.000 eura te 

- financiranje dijela programa zbrinjavanja viška radne snage za koji su predviđena 
sredstva u iznosu od 19.500 mil eura. 

 
Budući da će zajam u iznosu od 40 mil eura biti pokriven jamstvom, Ministarstvo je od 
Agencije zatražilo mišljenje predstavlja li državno jamstvo u konkretnom slučaju državnu 
potporu i je li takva potpora sukladna ZDP-u. 
 
 
II. Na zahtjev Ministarstva Agencija se očituje kako slijedi. 
 
Agencija je do 1. srpnja 2013., odnosno do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju 
ocjenjivala sukladnost državnih potpora sa Zakonom o državnim potporama („Narodne 
novine“, 140/05 i 49/11), odnosno konkretno, u vezi dodjele sredstava upravitelju željezničke 
infrastrukture, Agencije je postupke vodila primjenjujući Priopćenje Komisije – Smjernice 
Zajednice o državnim potporama poduzetnicima u željezničkom prometu („Službeni list“ 
Europske unije, C184 od 22. srpnja 2008.; dalje: Smjernice Zajednice) koja je objavljena u 
okviru Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o objavljivanju pravila o potporo u prometu 
(„Narodne novine“, broj 31/10). Navedena Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o 
objavljivanju pravila o potpori o prometu prestala je važiti stupanjem na snagu ZDP-a, kako 
to proizlazi iz članka 18. ZDP-a. 
 
 
U Smjernicama Zajednice, u poglavlju 2. pod nazivom Javno financiranje željezničkih 
poduzetnika kroz financiranje željezničke infrastrukture, navedeno je da financiranje 
upravitelja infrastrukture ne sadrži državnu potporu ukoliko takvo financiranje ne donosi 
prednost ostalim željezničkim poduzetnicima (HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o.), 
odnosno željeznička infrastruktura mora biti dostupna svim korisnicima na pravedan i 
nediskriminirajući način, a pristup toj infrastrukturi naplaćuje se po stopi u skladu s pravom 
Zajednice (Direktiva 2001/14/EZ). Ukoliko su navedeni uvjeti ispunjeni, smatra se da javno 
financiranje infrastrukture ne predstavlja državnu potporu željezničkom prometu. 
 
Smjernice Zajednice se i dalje primjenjuju, međutim, nakon 1. srpnja 2013., Agencija nije 
nadležna za ocjenu predstavlja li neka mjera državnu potporu, već je za to nadležna 
Europska komisija. 
 
Prema članku 2. alineji 1 ZDP-a, državna potpora je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni 
prihod države dodijeljen od 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 sa člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unije. 
 
To znači da se državnom potporom smatra ona mjera kod koje su kumulativno ispunjeni 
sljedeći uvjeti: 
- da je riječ o državnim sredstvima (neovisno o razini, odnosno je li riječ o središnjoj državi, 
jedinicama lokalne samouprave i si.) koja predstavljaju stvarni i potencijalni rashod ili 
umanjeni prihod države, 
- da je riječ o povoljnijem položaju (ekonomskoj prednosti) poduzetnika jer ne koristi sredstva 
prema uobičajenim tržišnim uvjetima, 
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- da je mjera selektivna jer se odnosi na pojedinog poduzetnika, sektor ili regiju što utječe na 
ravnotežu između korisnika potpore i njegove konkurencije, 
- da narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja te da utječe na trgovinu između 
država članica Europske unije u skladu sa člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unije, odnosno da poduzetnik zahvaljujući dodijeljenoj državnoj potpori jača svoj položaj na 
tržištu u odnosu na konkurente.  
 
Činjenica je da će sredstva zajma biti dodijeljena HŽ Infrastrukturi d.o.o. koja obavlja ulogu 
upravitelja željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj, što obuhvaća organiziranje i 
reguliranje željezničkog prijevoza, osiguravanje pristupa i korištenje željezničke infrastrukture 
svim željezničkim prijevoznicima koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o željeznici 
(«Narodne novine», broj: 123/03, 194/03, 30/04, 79/07 i 75/09), organizaciju javnog prijevoza 
i prijevoza za vlastite potrebe, održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture, njenu 
zaštitu, te poslove investiranja na gradnji željezničke infrastrukture.  
 
Obavljanje navedenih poslova smatra se javnim interesom, te ukoliko se takvim 
financiranjem ne bi pogodovalo pojedinim željezničkim prijevoznicima, državno jamstvo 
vjerojatno ne bi predstavljalo državnu potporu iz članka 107. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije.  
 
Međutim, kako je navedeno, nakon 1. srpnja 2013., za ocjenu predstavlja li neka mjera 
državnu potporu u smislu članka 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije nadležna je 
Europska komisija, stoga se ovo mišljenje Agencije, predstavlja li državno jamstvo državnu 
potporu u smislu članka 107. U govora o funkcioniranju Europske unije, ne smatra pravno 
obvezujućim, te bi Ministarstvo, radi pravne sigurnosti, ukoliko to smatra opravdanim, trebalo 
navedeno državno jamstvo, putem Agencije, prijaviti Europskoj komisiji na ocjenu. 
 
 
 
 
Predsjednica Vijeća za  
zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
 
mr. sc. Olgica Spevec 




