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Klasa: UP/I 430-01/2006-04/13 
Urbroj: 580-09-1/17-2012-20 
Zagreb, 30. studenog 2012. 
 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 7. Zakona o državnim potporama 
(„Narodne novine“, broj 140/05) i članka 202. Zakona o općem upravnom postupku 
(„Narodne novine“, 53/91 i 103/96), u upravnom postupku davanja odobrenja na sredstva za 
financiranje izgradnje putničkih brodova za potrebe Jadrolinije sadržanih u Odluci o gradnji 
Prijedlogu Odluke o gradnji dva Ro-Ro putnička broda za potrebe Jadrolinije, Rijeka u 
Brodogradilištu Kraljevica d.d., Kraljevica, pokrenutom na zahtjev Ministarstva pomorstva, 
prometa i infrastrukture, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, u sastavu: 
mr.sc. Olgica Spevec, predsjednica Vijeća, Mladen Cerovac, mag.iur., zamjenik predsjednice 
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, Milivoj Maršić, dipl.oec., Vesna Patrlj, dipl.iur. i dr.sc. 
Mirn Pavletić-Župić, članovi Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 123. sjednice, održane 
30. studenog 2012., donosi sljedeće 
 
 
RJEŠENJE 
 
Utvrđuje se da subvencije u ukupnom iznosu od 25.522.816,00 kn koje je Jadrolinija 
zaprimila temeljem Odluku o gradnji dva Ro-Ro putnička broda za potrebe Jadrolinije, Rijeka, 
u Brodogradiištu Kraljevica d.d., Kraljevica, klasa: 342-18/06-02/01, urbroj: 5030116-06-1, od 
10. ožujka 2006. i sredstva dobivena izdavanjem obveznica u ukupnom iznosu od 
70.000.000,00 kn korištena za izgradnju dva Ro-Ro putnička broda u Brodogradilištu 
Kraljevica d.d., ne odnose na državnu potporu u smislu Zakona o državnim potporama. 
 
 
 
Obrazloženje 
 
 
I. Zaprimanje zahtjeva i tijek postupka 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 2. ožujka 2006., od 
tadašnjeg Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske (dalje: 
Ministarstvo) Prijedlog Odluke o gradnji dva Ro-Ro putnička broda za potrebe Jadrolinije, 
Rijeka u Brodogradilištu Kraljevica d.d., Kraljevica (dalje: prijedlog Odluke) zajedno sa 
popratnim dopisom. 
 
Prijedlog je podnesen sukladno članku 11. stavku 1. Zakona o državnim potporama 
(«Narodne novine», broj 140/05; dalje: ZDP), na koji Agencija izdaje rješenje iz članka 13. 
ZDP-a. 
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Budući da podaci iz prijedloga Odluke nisu bili dostatni za donošenje odluke, Agencija je 
zahtjevom od 9. ožujka 2006., zatražila dodatne podatke. 
 
Međutim, Vlada Republike Hrvatske je u međuvremenu, bez prethodnog odobrenja Agencije, 
na sjednici održanoj 10. ožujka 2006., donijela Odluku o gradnji dva Ro-Ro putnička broda 
za potrebe Jadrolinije, Rijeka, u Brodogradiištu Kraljevica d.d., Kraljevica, klasa: 342-18/06-
02/01, urbroj: 5030116-06-1 (dalje: Odluka o gradnji). 
 
Iz Oluke o gradnji proizlazi da će Jadroliniji za izgradnju Ro-Ro brodova biti dodijeljene 
subvencije u iznosu do 20% vrijednosti broda te državno jamstvo za kredit. 
 
Tijekom postupka, u više navrata, konkretno 1.veljače 2007., 4. svibnja 2009. i 30. ožujka 
2011., Agencija je od Ministarstva i Jadrolinije zatražila dodatna očitovanja i dokumentaciju 
jer je utvrđeno da se izgradnja navedenih novogradnji financira na način koji nije bio 
predviđen usvojenom Odlukom o gradnji od 10. ožujka 2006., te da je izgradnja novogradnji 
financirana bez kredita pokrivenog državnim jamstvom, odnosno umjesto kreditom 
pokrivenim državnim jamstvom, Jadrolinija je novogradnje financirala izdavanjem obveznica 
po tržišnim uvjetima.  
 
Očitovanja su dostavljena 29. siječnja 2007., 18. lipnja 2009., 18. studenog 2010., 14. 
veljače i 16. lipnja 2011. te 23. listopada 2012.  
 
Također za potrebe postupka izvršen je uvid u predmet klasa: 430-01/08-04/009 iz kojeg je u 
predmetni postupak priložena dokumentacija zaprimljena 22. listopada, 13. i 26.  studenog te 
1. prosinca 2008., te 5. i 13 ožujka 2009. 
 
 
II. Pravila primijenjena u postupku 
 
U ovom postupku Agencija je primijenila ZDP i Uredbu o državnim potporama („Narodne 
novine“, broj 121/03). 
 
Temeljem članka 7. ZDP-a primijenjen je i Zakon o općem upravnom postupku („Narodne 
novine“, broj 53/91 i 103/96; dalje: ZUP), te je izvršen uvid u Pravilnik o obliku i sadržaju, te 
načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencije državnih potpora („Narodne novine“, broj 
11/05; dalje: Pravilnik). 
 
Budući da se sredstva kojima je financiranja izgradnja Ro-Ro brodova obavlja pomorski 
promet izvršen je uvid u Pomorski zakonik („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 
61/11) 
 
Također, budući da je pomorski promet bio predmet pregovora o pristupanju Republike 
Hrvatske Europskoj uniji izvršen je uvid u sljedeće dokumente: 
 
-  Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, koji je potpisan 9. prosinca 2011. 
(dalje: Ugovor), potvrđen je od strane Hrvatskog sabora 9. ožujka 2012., a objavljen je u 
„Narodnim novinama – Međunarodni ugovori“, broj 2, od 28. ožujka 2012., 
- Uredbu Vijeća (EEZ-a) broj 3577/92 o primjeni načela slobode pružanja usluga u 
pomorskom prijevozu unutar država članica (pomorska kabotaža), od 7. prosinca 1992. 
(„Službeni list“ Europske unije, L 364, od 12. prosinca 1992.; dalje: Uredba Vijeća). 
 
 
 
 
 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_01_11_184.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_01_11_184.html
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III. Utvrđivanje činjenica  
 
III.1. Gradnja Ro-Ro brodova temelji se na Odluci o gradnji od 10. ožujka 2006. kojom je 
predviđeno je da će Jadrolinija izgradnju brodova financirati putem subvencija koje će joj u 
iznosu od 20 % od ugovorene cijene broda dodijeliti Ministarstvo te kreditom kojeg će 
pokrivati državno jamstvo.  
 
Glede financiranja izgradnje Ro-Ro brodova, ono ne odgovara načinu predviđenim Odlukom 
o gradnji od 10. ožujka 2006., budući da je umjesto kreditom pokrivenim državnim jamstvom, 
izgradnja putničkih brodova financirana izdavanjem obveznica: 
 
Riječ je o putničkim brodovima broj 545 pod nazivom Hrvat i broj 546 pod nazivom Juraj 
Dalmatinaca. 
 
III.1.a) financiranje broda broj 545 pod nazivom Hrvat  
putnički broj 545 pod nazivom Hrvat iznosi 8.750.000,00 eura i isti je financiran na sljedeći 
način: 
 

- 10% proračunskih sredstava - Aktivnost 570 288 – Poticanje gradnje brodova za 
hrvatske brodare i ribolovne flote, te izgradnja i rekonstrukcija izletničkih brodova 
u hrvatskim brodogradilištima - u iznosu od 875.000 eura, odnosno 6.383.108,00, 

- 10% proračunskih sredstava Aktivnost 570 250 – Obnova putničke flote 
Jadrolinije - u iznosu od 875.000 eura, odnosno 6.383.108,00, 

- potpora za nadstandarde – 660.000 eura, odnosno 4.752.000,00 kn, 
- izdavanje korporativnih obveznica – 4.800.000 eura, odnosno 35.000.000,kn, 
- vlastiti izvori – 1.540.000,00 eura, odnosno 11.652.183 kn. 

 
Dodijeljena sredstva ukupno iznose 8.750.000 eura, odnosno 64.170.399,00 kn 
 
III.1.b) financiranje putničkog broda Juraj Dalmatinac 
 
Ugovorna cijena za brod broj 546 pod nazivom Juraj Dalmatinac iznosi 8.550.000 eura 
 

- 10% proračunskih sredstava - Aktivnost 570 288 - Poticanje gradnje brodova za 
hrvatske brodare i ribolovne flote, te izgradnja i rekonstrukcija izletničkih brodova 
u hrvatskim brodogradilištima u iznosu od 855.000 eura, odnosno 6.378.300,00 
kn, 

- 10% proračunskih sredstava Aktivnost 570 250 - Obnova putničke flote Jadrolinije 
- u iznosu od 855.000 eura, odnosno 6.378.300,00 kn, 

- potpora za nadstandarde – 411.917 eura, odnosno 3.007.007,00 kn, 
- izdavanje korporativnih obveznica – 4.800.000 eura, odnosno 35.000.000,kn, 
- vlastiti izvori – 1.628.083,00, eura, odnosno 11.539.731,00 kn. 

 
Iz prikazanih načina financiranja izgradnje brodova Hrvat i Juraj Dalmatinac vidljivo je da su 
osim subvencijama dodijeljenim od strane Ministarstva, financirani izdavanjem korporativnih 
obveznica, a ne kreditima pokrivenim državnim jamstvom kako je to propisivala Odluka o 
gradnji. 
 
Analizom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da su korporativne obveznice izdane 
temeljem Ugovora o obavljanju poslova Agenta i Pokrovitelja izdanja obveznica Jadrolinije u 
iznosu od 70.000.000,00 kn (dalje: Ugovor), sklopljenog 28. lipnja 2007., između Jadrolinije 
kao Izdavatelja i Erste & Steiermarkische bank d.d., sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 31, 
kao Agenta, uz kamatnu stopu koja iznosi 6,5 posto s dospijećem 25. listopada 2012. 
Obveznice nisu osigurane. 
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Obveznice su uvrštene u vrijednosne papire Zagrebačke burze pod simbolom JLRN-O-
12AA, temeljem Ugovora o uvrštenju vrijednosnih papira kojeg su 12. studenog 2007., 
sklopili Jadrolinija i Zagrebačka burza d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a. 
 
Iz članka 3. Ugovora proizlazi da će Izdavatelj izdati a Agent upisati i uplatiti one Obveznice 
koje ostanu neupisane od strane investitora tijekom razdoblja upisa i uplate Obveznica 
javnom ponudom do iznosa od naviše 70.000.000,00 kn.  
 
Tijekom razdoblja upisa koje je trajalo od 17. listopada do 23. listopada 2007., ulagatelji su 
upisali Obveznice u nominalnom iznosu od 46.048.000,00 kuna. Temeljem Ugovora o upisu 
Obveznica sklopljenog između Jadrolinije kao Izdavatelja i Erste & Steiermarkische bank d.d. 
kao Agenta, 25. listopada 2007., Agent je upisao preostale Obveznice u nominalnom iznosu 
od 23.952.000,00 kuna. 
 
Od ukupno 70.000,000,00 milijuna kuna koliko je Jadrolinija dobila izdavanjem obveznica, na 
svaki putnički brod raspoređeno je po 35.000.000,00 kuna. 
 
 
IV. Postojanje državne potpore 
 
Odluka o gradnji brodova predviđa financiranje izgradnje putničkih brodova kreditima 
pokrivenim državnim jamstvom i subvencijama za čiju dodjelu je nadležno Ministarstvo. 
 
Iz točke III. obrazloženja ovog rješenja razvidno je da je umjesto kreditima pokrivenim 
državnim jamstvom, dio ugovorne cijene broda financiran izdavanjem obveznica u iznosu od 
70.000.000,00 kn i provedeno izdavanje obveznica ne sadrži državnu potporu. 
 
Za izgradnju putničkih brodova, Ministarstvo je ukupno dodijelilo 25.522.816,00 kn 
subvencija. 
 
Subvencija, ukoliko ispunjava uvjete prema kojima se sredstvo može smatrati državnom 
potporom iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, predstavlja  instrument državne potpore iz članka 6. 
Pravilnika.  
 
Prema članku 3. stavku 1. ZDP-a državne potpore su stvarni i potencijalni rashodi ili 
umanjeni prihodi države dodijeljeni od davatelja državne potpore koji narušavaju ili bi mogli 
narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore, bez 
obzira na oblik državne potpore, u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno 
preuzetih obveza Republike Hrvatske iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju („Narodne 
novine“, broj 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).  
 
Činjenice utvrđene u provedenom postupku upućivale su na ispunjenje svih uvjeta iz članka 
3. stavka 1. ZDP-a, prema kojima bi se dodijeljene subvencije mogle smatrati državnom 
potporom u smislu ZDP-a. 
 
U smislu članka 3. stavka 1. ZDP-a, dodijeljene subvencije nedvojbeno predstavljaju rashod 
države. 
 
Međutim, iz očitovanja zaprimljenog 23. listopada 2012. proizlazi da subvencije dodijeljene 
Jadroliniji za izgradnju putničkih brodova Hrvat i Juraj Dalmatinac kojima Jadrolinija obavlja 
pomorski promet ne ispunjavaju ostale uvjete iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, budući da 
njihovom dodjelom Jadrolinija ne stječe prednost na tržištu pa ne narušava tržišno natjecanje 
u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike 
Hrvatske iz SSP-a, što se obrazlaže u nastavku obrazloženja ovog rješenja. 
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Naime, članak 9. Pomorskog zakonika („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, te 
61/11) propisuje da kabotažu, tj. prijevoz između hrvatskih luka mogu obavljati samo brodovi, 
jahte ili brodice hrvatske državne pripadnosti. 
 
Međutim, navedena zakonska odredba nije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije, 
konkretno Uredbom Vijeća koja regulira načelo slobode pružanja usluga u pomorskom 
prijevozu unutar država članica iz čijeg članka 4. stavka 1. proizlazi da države članice mogu 
s brodarima koji obavljaju redovne usluge prijevoza na otoke, s otoka i između otoka, sklopiti 
ugovor o pružanju usluga ili odrediti obvezu obavljanja javne usluge kao uvjet za obavljanje 
kabotaže. 
 
Prilikom sklapanja ugovora o obavljanju javne usluge ili određivanja obveze obavljanja javne 
usluge, država članica postupa na nediskriminirajućoj osnovi uzimajući u obzir sve brodare iz 
Zajednice. 
 
Izuzeća od primjene navedenog članka 4. Uredbe Vijeća, taksativno su navedena u članku 6. 
Uredbe Vijeća i vrijede za određeno vremensko razdoblje. 
 
Budući da navedena zakonska odredba iz Pomorskog zakonika nije sukladna s pravnom 
stečevinom Europske unije, u konkretnom slučaju s Uredbom Vijeća, u procesu pregovora o 
pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji zatražena su prijelazna razdoblja za primjenu 
Uredbe Vijeća na obalni linijski pomorski prijevoz do 31. prosinca 2016., a za povremeni 
izletnički prijevoz do 31. prosinca 2014. Odobrenje spomenutog prijelaznog razdoblje 
omogućilo bi domaćim brodarima u javnom obalnom linijskom pomorskom prijevozu i 
povremenom izletničkom prijevozu pripremu za konkurenciju koja ih čeka na zajedničkom 
europskom tržištu. 
 
Nakon provedenih pregovora, na Međuvladinoj konferenciji u Bruxellesu, održanoj 5. 
studenog 2010., Zajedničkim stajalištem Europske unije za Poglavlje 14., prihvaćen je 
zahtjev za zatražena prijelazna razdoblja za kabotažu tj. obavljanje pomorskog prijevoza 
isključivo između luka na teritoriju Republike Hrvatske, tako ugovori za obavljanje javnog 
linijskog pomorskog prijevoza zaključeni do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji 
ostaju na snazi do 31. prosinca 2016. 
 
Budući da su prijelazna razdoblja za kabotažu prihvaćena, sadržana su u Ugovoru o 
pristupanju Republike Hrvatske, konkretno u dodatku Priloga V. u kojem je navedeno da se u 
članak 6. Uredbe Vijeća uvode novi stavci kojima se određuju izuzeća od slobodnog 
pružanja usluga pomorskog prometa čije je trajanje ovisno o vrsti pomorskog prometa. 
 
Slijedom navedenog ugovori o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom 
pomorskom prometu sklopljeni prije dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji 
mogu ostati na snazi do 31. prosinca 2016., usluge prijevoza u kružnim putovanjima između 
hrvatskih luka, koje se obavljaju brodovima do 650 bruto tona, rezervirane su za brodove koji 
su upisani u hrvatski upisnik brodova i koji viju hrvatsku zastavu, kojima upravljaju brodarska 
poduzeća osnovana u skladu s hrvatskim pravom te čije se glavno sjedište nalazi i stvarna 
kontrola provodi u Hrvatskoj obavljaju se do 31. prosinca 2014. 
 
Budući da su zatražena prijelazna razdoblja odobrena, te da putnički brodovi Hrvat i Juraj 
Dalmatinac održavaju linije Split - Supetar, odnosno Zadar – Preko, odnosno isključivo su 
namijenjeni za pomorski prijevoz na lokalnim trajektnim linijama, tj. putnički brodovi-trajekti 
za čiju je izgradnju dodijeljena subvencija ne napuštaju teritorij Republike Hrvatske, 
poduzetnik Jadrolinija ne narušava tržišno natjecanje pa se dodjelom subvencije ne utječe 
na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a. 
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Iako poduzetnik Jadrolinija, osim na lokalnim trajektnim i dužobalnim linijama, obavlja 
međunarodni prijevoz vozila i putnika i to na sljedećim linijama: Split – Ancona, Zadar – 
Ancona te Dubrovnik – Bari, promet na navedenim linijama Jadrolinija obavlja s trajektima 
Dubrovnik, Liburnija, Marko Polo i Zadar, dok ostali trajekti, što uključuje i trajekte Hrvat i 
Juraj Dalmatinac, isključivo obavljaju promet na lokalnim trajektnim linijama. 
 
 
IV. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
Na temelju dostavljene dokumentacije i činjenica utvrđenih u postupku, Vijeće za zaštitu 
tržišnog natjecanja je na svojoj 123. sjednici, koja je održana 30. studenog 2012., donijelo 
odluku da se subvencije u ukupnom iznosu od 25.522.816,00 kn koje su dodijeljene 
temeljem Odluke o izgradnji i izdavanje obveznica u iznosu od 70.000.000,00 kn kojima je 
financiranja izgradnja putničkih brodova Hrvat i Juraj Dalmatinac ne odnose na državnu 
potporu u smislu ZDP-a. 
 
Odluka Vijeća temelji se na činjenici da putnički brodovi Juraj Dalmatinac i Hrvat za čiju je 
izgradnju Jadrolinija dobila subvencije u ukupnom iznosu od 25.522.816,00 kn, plove 
isključivo na lokalnim linijama, tj. odnosno obavljaju pomorski promet unutar granica 
Republike Hrvatske (kabotaža), te da je u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske 
određeno prijelazno razdoblje za primjenu Uredbe Vijeća koje za ugovore o koncesiji za 
obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu, sklopljene prije dana 
pristupanja Hrvatske, traje do 31. prosinca 2016., pa dodijeljene subvencije ne ispunjavaju 
sve uvjete iz članka 3. stavka 1. ZDP-a prema kojima se sredstva smatraju državnom 
potporom iz razloga opisanih u točki IV. obrazloženja ovog rješenja.  
 
Također financiranje izgradnje putničkih brodova u iznosu 70.000.000,00 kn izdavanjem 
obveznica ne sadrži državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a., iz razloga opisanih u 
točki III. obrazloženja ovog rješenja. 
 
Slijedom navedenog, primjenom članka 7. ZDP-a i članka 202. ZUP-a, donesena je odluka 
kao u izreci ovog rješenja. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali 
nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom 
u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja. 
 
 
Predsjednica Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
mr. sc. Olgica Spevec 
 
 
Dostaviti: 
1. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Kabinet ministra; 10000 Zagreb; Prisavlje 14, 
2. Jadrolinija, n/r direktora; 51000 Rijeka; Riva 16, 
3. pismohrana (ovdje). 


