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Klasa: UP/I 430-01/2010-02/07 
Urbroj: 580-03-10-17-05 
Zagreb, 18. studenog 2010. 
 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 41. stavka 2.  Zakona o upravnom 
postupku („Narodne novine“, broj 47/09), na temelju zahtjeva Ministarstva gospodarstva, 
rada i poduzetništva za ocjenu Mjera osnivanja i rada fondova za gospodarsku suradnju, 
Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom 
Quaestuts Private Equity Kapital II i Prospekta i  Statuta Nexus FGS otvorenog investicijskog 
fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom, pokrenutog, temeljem odluke Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja, sa 56. sjednice, održane 18. studenog 2010., donosi sljedeće 
 
 
 
RJEŠENJE 
 
 
Odbacuje se zahtjev za ocjenom Mjera osnivanja i rada fondova za gospodarsku suradnju, 
Statuta otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom Quaestuts 
Private Equity Kapital II, od 7. lipnja 2010., i Prospekta otvorenog investicijskog fonda 
rizičnog kapitala s privatnom ponudom Quaestuts Private Equity Kapital II, Statuta Nexus 
FGS otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom, od 13. srpnja 
2010., i Prospekta Nexus FGS otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom 
ponudom, jer ne sadrže državnu potporu u smislu Zakona o državnim potporama. 
 
 
Obrazloženje 
 
 
I. Podnošenje zahtjeva 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 5. listopada 2010., od 
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (dalje: Ministarstvo), zahtjev za naknadnom 
ocjenom Mjere za osnivanje i rad fondova za gospodarsku suradnju sukladno Odluci Vlade 
Republike Hrvatske o namjeri sudjelovanja u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju 
(„Narodne novine“, broj 8/10) i Pravilniku o uvjetima i postupku sudjelovanja Vlade Republike 
Hrvatske u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju („Narodne novine“, broj 21/10). 
 
Budući da je zahtjev bio nepotpun za donošenje odluke, dodatnu dokumentaciju i objašnjenja 
Agencija je zatražila od Ministarstva, zahtjevom od 20. listopada 2010., klasa: UP/I 430-
01/2010-02/07, urbroj: 580-03-10-80-02. 
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Dana 25. listopada 2010., Ministarstvo je Agenciji dostavilo dodatna objašnjenja zahtjeva te 
dokumentaciju koja se odnosi na sljedeće izabrane fondove za gospodarsku suradnju putem 
Javnog poziva od strane Ministarstva: Prospekt i Statut Nexus FGS otvorenog investicijskog 
fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom, te Prospekt i Statut fonda za gospodarsku 
suradnju Quaestuts Private Equity Kapital II, otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala 
s privatnom ponudom. 
 
Dana 26. listopada 2010., Agencija je zaprimila podnesak Nexus Private Equity Partneri 
d.o.o. koji je osnivač i upravitelj FGS Nexus otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s 
privatnom ponudom te Quaestus Private Equity d.o.o. koji je osnivač i upravitelj Quaestus 
Private Equit Kapital II otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom, 
zastupanih po punomoćniku, Marijani Liszt, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Posavec, 
Rašica, Liszt & Partneri, sa sjedištem u Zagrebu, Palmotićeva 41. U podnesku je navedeno 
da upravitelji osnovanih fondova za gospodarsku suradnju stupaju u postupak  koji se vodi 
pod klasom gornjom, na strani Ministarstva kao podnositelja zahtjeva, radi zaštite svojih 
prava i interesa, sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku 
(„Narodne novine“, broj 47/09; dalje: ZUP). 
 
 
II. Opis zahtjeva 
 
Iz zahtjeva Ministarstva i dostavljene dokumentacije proizlazi sljedeće: 
 
1. Mjere osnivanja i rada fondova za gospodarsku suradnju 
 
1.1. Pravna osnova za donošenje Mjere osnivanje fondova za gospodarsku suradnju: 
 

- Odluka o namjeri sudjelovanja u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju 
(„Narodne novine“, broj 8/10; dalje: Odluka Vlade RH), 

- Pravilnik o uvjetima i postupku sudjelovanja Vlade Republike Hrvatske u osnivanju 
fondova za gospodarsku suradnju („Narodne novine“, broj 21/10; dalje: Pravilnik), 

- Odluka o imenovanju kvalificiranog ulagatelja za sudjelovanje u osnivanju fondova za 
gospodarsku suradnju („Narodne novine“, broj 96/10; dalje: Odluka o imenovanju), te 

- Zakon o investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 150/05). 
 
1.2. Cilj Mjere osnivanja fondova za gospodarsku suradnju (dalje: Mjere) je poticanje razvoja 
gospodarstva, očuvanje sadašnjih i stvaranje novih radnih mjesta, te jačanje postojećih i 
pokretanje novih gospodarskih subjekata, putem vlasničkog restrukturiranja ulaganjem 
dodatnog kapitala. 
 
1.3. Sadržaj Mjere 
 
Fondovi za gospodarsku suradnju (dalje: fond/fondovi) čije je osnivanje uređeno Mjerama 
koje su donesene na temelju Pravilnika,  su investicijski fondovi osnovani sukladno članku 
202. Zakona o investicijskim fondovima, kao otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala s 
privatnom ponudom, te sukladno Pravilniku. 
 
U članku 202. Zakona o investicijskim fondovima pod pojmom otvorenog investicijskog fonda 
rizičnog kapitala s privatnom ponudom smatra se zasebna imovina bez pravne osobnosti 
koju uz odobrenje Nadzornog tijela osniva društvo za upravljanje otvorenim investicijskim 
fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava i 
privatnom ponudom udjela u fondu, čija se sredstva ulažu u skladu s ciljevima ulaganja i 
ograničenjima ulaganja utvrđenim prospektom fonda, te čiji imatelji udjela imaju pravo, pored 
prava na razmjerni udio u dobiti fonda, na način i pod uvjetima utvrđenim prospektom fonda 
zahtijevati isplatu udjela i na taj način istupiti iz fonda. 
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U Odluci o osnivanju i članku 4. Pravilnika, propisano je da Vlada Republike Hrvatske (dalje: 
Vlada RH) u osnivanju i radu fondova sudjeluje putem kvalificiranog ulagatelja u fondove za 
gospodarsku suradnju, na način da uvećava veličinu svakog fonda za iznos jednak izvršenim 
uplatama svih ostalih kvalificiranih ulagatelja. Ukupan iznos sredstava s kojim Republika 
Hrvatska sudjeluje u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju iznosi najviše do milijardu 
kuna. 
 
Uvjeti i postupak sudjelovanja Vlade RH u fondovima, te pojmovi kvalificirani ulagatelj, 
privatni ulagatelj i ulagatelj propisani su Pravilnikom. 
 
Kvalificirani ulagatelj je kvalificirani ulagatelj u smislu Zakona o investicijskim fondovima, 
kojeg će Vlada RH odrediti posebnom odlukom. Odlukom o imenovanju, kao kvalificirani 
ulagatelj imenovana je Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje: HBOR;), sa sjedištem u 
Zagrebu, Trg J. J. Strossmayera, koja će u svoje ime, a za račun Vlade RH u svaki od 
fondova uložiti iznose koji odgovaraju iznosima koji će u takav fond uložiti privatni ulagatelji, 
u skladu s uvjetima i ograničenjima iz Mjera opisanih u točki II.1.4. obrazloženja ovog 
rješenja. 
 
Privatni ulagatelji su svi ulagatelji u smislu Zakona o investicijskim fondovima, različiti od 
ulagatelja kojeg određuje Vlada RH. Sukladno članku 2. Zakona o investicijskim fondovima, 
privatnim ulagateljima smatraju se ulagatelji koji na temelju važećeg odobrenja posluju kao 
investicijski ili mirovinski fond, kao društvo za upravljanje investicijskim ili mirovinskim 
fondom, kao banka, ili kao osiguravajuće društvo ili kao brokersko društvo, te sva druga 
trgovačka društva ili fizičke osobe s tim da neto vrijednost imovine tih društava i fizičkih 
osoba prelazi 200.000,00 kn i koji za potrebe ulaganja u određeni investicijski fond raspolažu 
gotovim novcem u iznosu od najmanje 10.000.000,00 kn. 
 
 
1.4. Postupak osnivanja fondova te način i rokovi poziva na uplatu sukladno preuzetoj obvezi 
ulaganja 
 
 
1.4.1. Javni poziv 
 
Sukladno članku 16. Pravilnika, Ministarstvo je 23. veljače 2010., objavilo i uputilo Javni 
poziv svim fizičkim i pravnim osobama koje su zainteresirane za sudjelovanje u osnivanju 
fondova, a koje ispunjavaju uvjete propisane za privatnog ulagatelja.  
 
Javni poziv vrijedi do 31. prosinca 2010. ili do iscrpljenja maksimalnog iznosa sudjelovanja 
Vlade RH od milijardu kuna, ovisno o tome koji od navedenih uvjeta nastupi ranije, o čemu 
će javnost i sve zainteresirane strane biti obaviještene na službenim web stranicama 
Ministarstva (www.mingorp.hr.). 
 
 
1.5.1. Prethodni postupak 
 
Postupku osnivanja može prethoditi prethodni postupak čija je provedba propisana člankom 
19. Pravilnika, međutim, provedba prethodnog postupka nije uvjet za sudjelovanje u 
postupku osnivanja. U prethodnom postupku svaka fizička i pravna osoba koja je 
zainteresirana za sudjelovanje u osnivanju fondova može prijaviti svoju zainteresiranost 
Ministarstvu, koje zainteresiranoj osobi predaje sljedeću dokumentaciju: informacije o 
regulatornom okviru fondova rizičnog kapitala u Republici Hrvatskoj, uputstva za osnivanje 
društva za upravljanje i fonda rizičnog kapitala u Republici Hrvatskoj te neobvezujući ogledni 
primjerak nacrta statuta i prospekta fonda. 
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1.5.2. Postupak osnivanja fonda bez provedbe prethodnog postupka 
 
Postupak osnivanja fonda bez provedbe prethodnog postupka propisan je člankom 20. 
Pravilnika.  
 
Zahtjev za preuzimanje obveze uplate Vlade RH putem kvalificiranog ulagatelja, u pojedini 
fond koji odgovara iznosu koji će u takav fond uložiti privatni ulagatelji, podnosi se 
Ministarstvu. 
 
Zahtjev podnosi društvo za upravljanje, u ime privatnih ulagatelja nakon što se prethodno 
ispune sljedeće uvjetI: 

- privatni ulagatelji izaberu društvo za upravljanje koje će upravljati njihovim ulaganjem,  
- privatni ulagatelji se suglase s prijedlogom prospekta i statuta; 
- društvo za upravljanje koje odaberu privatni ulagatelji temeljem prijedloga prospekta i 

statuta s kojim su se isti suglasili mora ishoditi rješenje Hrvatske agencije za nadzor 
financijskih usluga (dalje: HANFA) o odobrenju statuta i prospekta pojedinog fonda. 

 
Uz spomenuti zahtjev također mora biti priložena sljedeća dokumentacija: pisana izjava s 
potpisima privatnih ulagatelja ovjerenih kod javnog bilježnika da su za podnošenje zahtjeva 
ovlastili određeno društvo za upravljanje, pisana izjava s potpisima privatnih ulagatelja 
ovjerenih kod javnog bilježnika kojom određuju svoju maksimalnu obvezu uplate u pojedini 
fond, te statut i prospekt pojedinog fonda odobren od HANFA-e. 
 
U slučaju da podneseni statut i prospekt pojedinog fonda ne odgovara uvjetima sudjelovanja 
Vlade RH u osnivanju fondova opisanim Mjerama odnosno točki II. Pravilnika, Ministarstvo o 
tome u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva mora pisanim putem 
obavijestiti društvo za upravljanje. U tom slučaju društvo za upravljanje ovlašteno je podnijeti 
novi zahtjev za preuzimanje obveze uplate. 
 
U suprotnom Ministarstvo izdaje pisanu potvrdu o sukladnosti te o toj činjenici obavještava 
kvalificiranog ulagatelja tj. HBOR, koji je dužan u roku od 5 radnih dana od izdavanja potvrde 
o sukladnosti izjaviti i potpisati svu potrebnu dokumentaciju kojom preuzima obvezu uplate u 
pojedini fond kao i svu drugu dokumentaciju i izjave koje su potrebne radi osnivanja 
pojedinog fonda. 
 
Godišnja obveza kvalificiranog ulagatelja na uplatu uloga u pojedini fond ne prelazi 1/5 
iznosa ukupno preuzete obveze na uplatu u pojedini fond, kako je to propisano članku 12. 
Pravilnika, a navedena obveza može se uvećati odukom povjereničkog odbora sukladno 
članku 11. Pravilnika. 
 
1.5.3. Pristupanje novih privatnih ulagatelja u fond 
 
Pristupanje novih privatnih ulagatelja u fondove nakon osnivanja moguće je sukladno 
propisima koji uređuju investicijske fondove rizičnog kapitala, kako je to propisano člankom 
13. Pravilnika. U slučaju da prilikom pristupanja novog privatnog ulagatelja maksimalan iznos 
obveza na uplatu Vlade RH od milijardu kuna još nije iscrpljen sudjelovanjem kvalificiranog 
ulagatelja, kvalificirani ulagatelj uvećat će obvezu uplate Vlade RH za iznos jednak iznosu na 
uplatu na koju se obvezuje novi privatni ulagatelj prilikom pristupanja u fond. 
 
 
1.5.4. Društvo za upravljanje fondom i naknada za upravljanje fondom 
 
Pravilnik u članku 4. propisuje da fondovima mora upravljati društvo za upravljanje otvorenim 
investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom koje je dobilo odobrenje 
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HANFA-e za obavljanje poslova osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondovima 
rizičnog kapitala s privatnom ponudom. Jedno društvo može upravljati samo jednim fondom. 
 
Pravilnik u članku 9. propisuje da društvo za upravljanje fondom, za poslove upravljanja 
imovinom fonda ima pravo na sljedeće naknade: 
 
a) naknadu za upravljanje (eng. management fee) 
 
Godišnja naknada za upravljanje fondovima koja se isplaćuje društvu za upravljanje ne može 
biti viša od 2,0 posto od ukupne veličine fonda. Naknada se uplaćuje polugodišnje unaprijed. 
 
Nakon isteka pet godina od osnivanja fonda, pa sve do kraja trajanja fonda, naknada za 
upravljanje izračunava se primjenom stope od 2 posto, na osnovicu koja je izračun 
nominalne vrijednosti ukupnih ulaganja umanjene za iznose ulaganja koje je fond prodao ili 
na drugi način njima raspolagao.  
 
 
b) naknadu za upravljanje vezanu za prinos fonda (engl. success fee) 
 
Navedena naknada predstavlja dio naknade vezane uz prinos fonda u iznosu od 20 posto 
ukupne dobiti fonda koja se isplaćuje nakon što se ulagateljima isplati dobit u iznosu koji 
odgovara internoj stopi povrata na uložena sredstva u visini od 8 posto godišnje (eng. priority 
return). 
 
 
1.5.5. Raspodjela dobiti  
 

Isplate, uključujući sredstva ostvarena prodajom ili drugim načinom raspolaganja udjelima u 
fondu, dividende, udjele u dobiti, kamate i druge prihode fondova, provodit će se na način da 
sve isplate idu ulagateljima dok im se ne isplati svota jednaka ukupnom iznosu koji su 
ulagatelji uplatili do trenutka raspodjele, za kupnju udjela u pojedinom fondu za gospodarsku 
suradnju bilo da je novac korišten za ulaganja, plaćanje naknade za upravljanje ili za pokriće 
drugih troškova pojedinog fonda, uvećana za internu stopu povrata na uložena sredstva u 
visini od 8 posto godišnje (engl. priority return). 

Društvo za upravljanje ima pravo na 20 posto ukupne dobiti fonda koja se društvu za 
upravljanje isplaćuje nakon što se ulagateljima isplati dobit u iznosu koji odgovara internoj 
stopi povrata na uložena sredstva u visini od 8 posto godišnje na ukupni iznos koji su 
ulagatelji do trenutka raspodjele dobiti uplatili za kupnju udjela u pojedinom fondu, bilo da je 
novac korišten za ulaganja, za plaćanje naknade za upravljanje ili za pokriće drugih troškova 
pojedinog fonda, dok ulagateljima pripada 80 posto dobiti. 

Izračun raspodjele dobiti izrađuje društvo za upravljanje prilikom svake podjele, a potvrđuje 
ga revizor pojedinog fonda jednom godišnje prilikom revizije financijskih izvješća.  

Sva eventualna odstupanja u obračunima moraju se uskladit temeljem obračuna revizora u 
roku od 14 dana od provedene revizije. 

1.5.6. Povjerenički odbor fonda 
 
Svaki fond mora imati povjerenički odbor. Pojam povjereničkog odbora određen je člankom 
197. Zakona o investicijskim fondovima u kojem je propisano da je povjerenički odbor 
otvorenog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom tijelo koje čine predstavnici 
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ulagatelja u fond kao i predstavnici društva za upravljanje ukoliko je društvo jedan od 
ulagatelja.  
 
U članku 200. Zakona o investicijskim fondovima propisano je da povjerenički odbor fonda 
zastupa ulagatelje u fond prema društvu za upravljanje te obavlja i druge poslove koje su mu 
stavljeni u nadležnost sukladno Zakonu o investicijskim fondovima. 
 
Također, ovlaštenja povjereničkog odbora određena su člankom 11. Pravilnika, a između 
ostalog odnose se na davanje prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta i prospekta 
fonda, potvrđivanje odluka o izboru revizora poslovanja fonda, usvajanje financijskih 
izvještaja o poslovanju fonda, donošenje odluka o likvidaciji fonda i otkazu ugovora o 
upravljanju društvu za upravljanje te davanje obvezujućeg mišljenja na prijedlog odluke o 
ulaganju i raspolaganju imovinom i sl. 
 
Pravo glasa ulagatelja odgovara razmjeru maksimalne obveze uplate pojedinog ulagatelja. 
Odluke povjereničkog odbora donose se većinom od ¾ danih glasova, a interese Vlade RH u 
povjerničkom odboru zastupa kvalificirani ulagatelj putem ovlaštenog predstavnika. 
 
 
1.6. Trajanje 
 
Fondovi se osnivaju na određeno vrijeme od 10 godina uz mogućnost produljenja za 
maksimalni dodatni rok od dvije godine. Odluku o produljenju trajanja pojedinog fonda za 
maksimalni dodatni rok od dvije godine donosi povjerenički odbor glasovima svih članova 
povjereničkog odbora. 
 
 
1.7. Financijska sredstva 
 
Veličina fonda iznosi najmanje 150.000.000,00 kn, a najviše 600.000.000,00 kn. Za 
osnivanje fonda privatni ulagatelji zajednički moraju preuzeti obvezu uplate od najmanje 50 
posto ukupne veličine fonda, odnosno 75.000.000,00 kn. Maksimalna obveza uplate Vlade 
RH prema jednom fondu može iznositi do 300.000.000,00 kn, a kvalificirani ulagatelj u svaki 
od fondova ulaže iznos koji odgovara iznosu koji će u takav fond uložiti privatni ulagatelji u 
skladu s uvjetima i ograničenjima opisanim u Mjerama, odnosno u Pravilniku. 
 
 
1.8. Područje ulaganja 
 
Fondovi će ulagati u trgovačka društva koja imaju sjedišta u Republici Hrvatskoj i koja 
isključivo ili pretežito obavljaju svoju djelatnost na području Republike Hrvatske kako je to 
propisano člankom 7. Pravilnika.  
 
Prilikom odabira trgovačkog društva u kojeg će se ulagati nije presudna njegova veličina već 
će se ulagati u društva koja imaju nadprosječni potencijal rasta i razvoja, s prepoznatljivim 
konkurentskim prednostima, stručnim i motiviranim upravljačkim timom, jedinstveni potencijal 
imovine/specifičnih proizvoda, tehnologiju ili prava za generiranje snažnih poslovnih 
rezultata, uključujući i društva u ranom stadiju poslovanja. 
 
Ulaganja se mogu vršiti u sve gospodarske sektore, a riječ je o sljedećim kategorijama 
ulaganja: 
 

- dokapitalizaciji ili kupnji postojećih tvrtki kojima je potreban kapital za početak ili 
proširenje poslovanja, 
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- dokapitalizaciji ili kupnji postojećih tvrtki kojima je potrebno restrukturiranje i 
poboljšanje poslovanja, 

- objedinjavanju manjih tvrtki radi stvaranja većih i efikasnijih; 
- udruživanje sa strateškim partnerima da bi se omogućilo sudjelovanje u 

transakcijama s većim tvrtkama; 
- osnivanje tvrtki radi provođenja projekata projektnog financiranja; 
- sudjelovanje u privatizaciji. 

 
Kategorije ulaganja za svaki pojedini novoosnovani fond bit će razvidne iz prospekta i statuta 
fondova. 
 
Budući da se kao kategorija ulaganja navodi sudjelovanje u privatizaciji i restrukturiranje, 
koje upućuje da bi novoosnovani fondovi mogli ulagati i u poduzetnike u teškoćama kojima je 
moguće dodijeliti isključivo državnu potporu za restrukturiranje sukladno Oduci o 
objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje („Narodne novine“, 
broj 20/07), Ministarstvo je u dodatnom obrazloženju zahtjeva zaprimljenom 25. listopada 
2010. navelo da će fondovi realizirati ulaganja isključivo ukoliko takvo ulaganje bude  
prihvatljivo privatnim ulagateljima, a pod pojmom restrukturiranja smatraju se interna 
restrukturiranja i reorganizacije radi jačanja vlastite konkurentnosti, izlaska na nova tržišta, 
povećanje izvoza, proizvodnje novih proizvoda i sl. U odnosu na moguća ulaganja u procese 
privatizacije, Ministarstvo je navelo da će se takvo ulaganje izvršiti ukoliko bude tržišno 
opravdano za privatne ulagatelje i ukoliko ispuni zahtjeve privatnih ulagatelja za povratom 
(omjer rizika i zarade). 
 
Osim ograničenja ulaganja otvorenih investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom 
ponudom propisanih člankom 213. Zakona o investicijskim fondovima, fondovi ne smiju 
ulagati u: 

- povezane osobe s društvom za upravljanje, ili 
- u iste subjekte u koje je društvo za upravljanje ulagalo za račun nekog drugog fonda 

pod upravljanjem tog društva za upravljanje ili s njima povezane subjekte; osim ako 
za takvo ulaganje ne dobije suglasnost svih članova povjereničkog odbora fonda. 

 
Veličina udjela kojeg će fond stjecati u trgovačkim društvima, nije presudna ali mora 
fondovima jamčiti kontrolu nad donošenjem svih strateških odluka putem predstavnika fonda 
u trgovačkim društvima ili kroz odgovarajuće odredbe statuta/društvenog ugovora. 
 
1.9. Budući da u osnivanju fondova sudjeluje i Republika Hrvatska putem kvalificiranog 
ulagatelja, može se pojaviti postojanje državne potpore na sljedećim razinama: potpora 
ulagaču, potpora fondu, odnosno njegovom upravitelju, te potpora poduzetniku u kojeg fond 
ulaže. 
 
Ministarstvo je u dodatnom obrazloženju zahtjeva dokazalo da ne postoje elementi državne 
potpore niti na jednoj od tri prethodno navedene razine: 
 
1.9.1. isključenje postojanja potpore na razini ulagača očituje se u činjenici da država i 
privatni investitor ulažu pod jednakim uvjetima i to samo ukoliko su uvjeti ulaganja prihvatljivi 
uobičajenom privatnom poduzetniku u odsutnosti bilo kakve državne intervencije. Ulaganje 
pod jednakim uvjetima izvršeno je ukoliko javni i privatni ulagatelji dijele istovjetne uzlazne i 
silazne rizike i koristi, te su na istoj razini podređenosti, ako u financiranju barem 50 posto 
sudjeluju privatni ulagatelji koji su neovisni od poduzetnika u koji ulažu. Budući da se 
predmetna mjera odnosi na ulaganje na osnovi 50:50 kako je to opisano u točki II.1.3. 
obrazloženja ovog rješenja odnosno članku 4. Pravilnika, isključuje se postojanje državne 
potpore. 
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U odnosu na ulagatelje, Ministarstvo navodi da ne postoji selektivnost jer je za sudjelovanje 
ulagatelja raspisalo Javni poziv kako je to opisano u točki II.1.4.1 obrazloženja ovog rješenja. 
 
Naima, namjera Vlade RH je da isključivo na tržišnim principima ostvari ciljeve svoje 
gospodarske politike, i to putem ulaganja u komercijalne projekte/trgovačka društva, jer 
upravo oni dugoročno osiguravaju konkurentnost i napredak gospodarstva Republike 
Hrvatske. Kriteriji za ulaganje utemeljeni su isključivo na uvjetima prema kojima bi privatni 
ulagatelji i inače bez sudjelovanja države bili pripravni financirati projekte. 
 
Stoga je kao model suradnje s privatnim ulagačima odabran upravo model fondova rizičnog 
kapitala u kojeg se država uključuje kao ravnopravni partner, prema kojem i kvalificirani 
ulagatelj i privatni ulagatelji dijele u cijelosti jednak rizik (ulazni i silazni) i korist od fondova. 
 
 
1.9.2. isključenje postojanja potpore u korist fondova i društva koji upravlja fondom obrazlaže 
se na način da je raspisan Javni poziv za osnivanje fondova te da će biti moguće osnovati 
više fondova među kojima će postojati konkurencija.  
 
Postojanje potpore u odnosu na društva koja upravljaju fondom također je isključeno jer, je 
predviđena naknada za upravljanje odražava trenutnu tržišnu naknadu u usporedivim 
situacijama. 
 
Osim toga, Ministarstvo je navelo da potpora ne postoji ako suupravitelj odnosno društvo za 
ulaganje izabrani u postupku otvorenog i transparentnog javnog natječaja i ako ne primaju 
nikakve druge prednosti koje pruža država. U konkretnom slučaju odabir društva za 
upravljanje vrši isključivo privatni ulagatelji, a postupak osnivanja fondova karakterizira 
otvorenost i transparentnost, jer se ulagači u fond biraju putem Javnog poziva. Također, 
država ne daje nikakve prednosti društvu za upravljanje. 
 
 
1.9.3. isključenje postojanja potpore u korist poduzetnika u kojega fond ulaže, Ministarstvo 
obrazlaže na način da će se ulaganje vršiti prema uvjetima koji su prihvatljivi privatnom 
ulagatelju u tržišnim uvjetima.  
 
To proizlazi iz činjenice da su investicijski ciljevi fondova: ostvarenje prosječne godišnje 
interne stope povrata uloženih sredstava od oko 20 posto; da se ulaganjem sredstava 
osigura nova dodatna vrijednost poduzetnika u kojeg se ulaže; osiguranje utjecaja na 
upravljanje u poduzetniku u kojega se ulaže; osiguranje visokog stupnja strategije izlaska iz 
poduzetnika te nastojanje diverzifikacije rizika ulaganja. 
 
 
2. Fondovi za gospodarsku suradnji izabrani od strane Ministarstva putem Javnog poziva. 
 
Agenciji su dostavljeni prospekti i statuti otvorenih investicijskih fondova rizičnog kapitala s 
privatnom ponudom Quaestus Private Equity Kapital II (dalje: QPEK II) te Nexus FGS (dalje: 
Nexus FGS), koje je Ministarstvo izabralo putem Javnog poziva. 
 
Prospekt investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom, sukladno članku 214. 
Zakona o investicijskim fondovima predstavlja poziv na kupnju udjela u otvorenom 
investicijskom fondu rizičnog kapitala s privatnom ponudom, a koji je usmjeren isključivo 
prema pojedinačno navedenoj osobi ili ograničenoj skupini ulagatelja koji odgovaraju 
određenju pojma kvalificiranih ulagatelja u investicijske fondove rizičnog kapitala iz istog 
Zakona. 
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Statut otvorenoga investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom, kako je to 
propisano člankom 218. Zakona o investicijskim fondovima uređuje pravne odnose društva 
za upravljanje s imateljima udjela u otvorenom investicijskom fondu rizičnog kapitala s 
privatnom ponudom. 
 
 
2.1. QPEK II otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom  
 
 
2.1.1. Upravljanje i naknade za upravljanje 
 
 
Fondom QPEK II upravlja Quaestus Private Equity društvo s ograničenom odgovornošću za 
upravljanje investicijskim fondovima rizičnog kapitala (dalje: Quaestus Private Equity d.o.o.). 
 
Naime, rješenjem HANFA-e, od 22. srpnja 2010., klasa: UP/I-451-04/10-06/6, urbroj: 326-
113-10-8, društvu za upravljanje fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom Quaestus 
Private Equity d.o.o., odobreno je osnivanje otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s 
privatnom ponudom QPEK II, te Statut i Prospekt. 
 
Naknade za upravljanje određene su u člancima 24., 25. i 29. Statuta i u cijelosti odgovaraju, 
načinu i visini određivanja naknade opisanom u točki II.1.5.4. obrazloženja ovog rješenja. 
 
 
2.1.2. Trajanje i veličina  
 
Fond QPEK II osniva se na određeno vrijeme od deset godina uz mogućnost produljenja za 
maksimalni dodatni rok od dvije godine, što je i predviđeno u točki II.1.6. obrazloženja ovog 
rješenja. 
 
Ukupan ciljani novčani iznos obveza na uplatu svih ulagatelja iznosi 600.000.000,00 kn, 
obveza uplate sukladna je Mjerama, odnosno obvezama ulagatelja koje su opisane u točki 
II.1.7. obrazloženja ovog rješenja. 
 
2.1.3. Ulagatelji  
 
Uvidom u članak 66. i 67. Statuta utvrđeno je da pojam ulagatelja u QPEK II u cijelosti 
odgovara pojmu ulagatelja opisanog u točki II.1.3. obrazloženja ovog rješenja. 
 
 
2.1.4. Način donošenja odluka o ulaganju 
 
Postupak donošenja odluka utvrđen je člankom 8. Statuta, s tim da je sudjelovanje svakog 
pojedinog ulagatelja u određenom ulaganju, odnosno iznos njegove obveze na uplatu 
razmjeran njegovoj maksimalnoj obvezi uplate novčanih sredstava u fond u odnosu na 
veličinu fonda. 
 
Člankom 9. Statuta utvrđeno je da društvo za upravljanje provodi odluku o ulaganju ukoliko 
najmanje ¾ (75 posto) od danih glasova ulagatelja izrazi pozitivno mišljenje. 
 
Većina glasova računa se sukladno razmjerima maksimalnih obveza ulagatelja u odnosu na 
veličinu fonda pri čemu 1.000,00 kn iznosi jedan (1) glas. 
 
 
2.1.5. Uplate udjela  
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Člankom 39. Statuta utvrđen je način uplate udjela kako je to opisano u točki II.1.5.2. 
obrazloženja ovog rješenja. 
 
2.1.6. Pristupanje novog ulagatelja i povećanje obveze postojećeg ulagatelja 
 
Za pristupanje novog ulagatelja fondu QPEK II, potrebna je suglasnost od najmanje ¾ (75 
posto) od danih glasova ulagatelja kako je to utvrđeno člankom 50. Statuta. Prijedlog za 
pristupanje novog ulagatelja podnosi se u pisanom obliku te osim podataka o novom 
ulagatelju, mora sadržavati iznos maksimalne obveze ulaganja novog ulagatelja te ostale 
uvjete za kupnju udjela u fondu, uključujući i iznos koji će novi ulagatelj biti obvezan platiti 
fondu QPEK II zajedno s pripadajućim kamatama. 
 
U slučaju da u vrijeme pristupanja novog ulagatelja, maksimalni iznos Vlade RH za osnivanje 
fondova za gospodarsku suradnju od milijardu kuna nije iscrpljen, Statut utvrđuje obvezu 
uplate kvalificiranog ulagatelja kako je opisano u točki II.1.5.3. obrazloženja ovog rješenja. 
 
 
2.1.7. Način raspodjele dobiti ulagateljima 
 
Iz članka 60., 61. i 62. Statuta razvidno je da je način raspodjele dobiti uređen na način 
opisan u točki II.1.5.5. obrazloženja ovog rješenja. 
 
 
2.1.8. Ulaganja u poduzetnike od strane fonda 
 
Investicijski ciljevi i vrste imovine u koju ulaže fond QPEK II opisani su u Prospektu u točki 
2.2. i u cijelosti odgovaraju ciljevima ulaganja opisanim u točki II.1.8. obrazloženja ovog 
rješenja, a riječ je o sljedećem: 
 
Fond QPEK II će isključivo ulagati u trgovačka društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i 
koja isključivo ili pretežito obavljaju svoju djelatnost na području Republike Hrvatske. 
 
Ulaganja se mogu vršiti u sve gospodarske sektore, a od primarnog interesa za ulaganju su 
poduzetnici neovisno o njihovoj veličini, koji imaju nadprosječni potencijal rasta i razvoja, s 
prepoznatljivim konkurentskim prednostima, stručnim i motiviranim upravljačkim timom, 
jedinstveni potencijal imovine/specifičnih proizvoda, tehnologiju ili prava za generiranje 
snažnih poslovnih rezultata, uključujući i društva u ranom stadiju poslovanja. Ulaganje u 
pojedinog poduzetnika u pravilu trajat će od 3 do 5 godina. 
 
U cilju izbjegavanja sukoba interesa, osim ograničenja ulaganja otvorenih investicijskih 
fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom propisanih člankom 213. Zakona o 
investicijskim fondovima, fondovi ne smiju ulagati u: 

- povezane osobe s društvom za upravljanje, ili 
- u iste subjekte u koje je društvo za upravljanje ulagalo za račun nekog drugog fonda 

pod upravljanjem tog društva za upravljanje ili s njima povezane subjekte; osim ako 
za takvo ulaganje ne dobije suglasnost svih članova povjereničkog odbora fonda, 
kako je to i opisano u točki II.1.8. obrazloženja ovog rješenja. 

 
Veličina udjela kojeg će fond stjecati u trgovačkim društvima, nije presudna, ali mora fondu 
jamčiti kontrolu nad donošenjem svih strateških odluka putem predstavnika fonda u 
trgovačkim društvima ili kroz odgovarajuće odredbe statuta/društvenog ugovora. 
 
Moguće vrste sjecanja vlasničkog udjela u pojedinom trgovačkom društvu između ostalog 
jesu, dokapitalizacija i zajednički nastup sa strateškim partnerom(ima), management buy-out 



11 

 

(MBO), management buy-in (MBI), te kombinacija prethodno navedenih buy-in management 
buy-out (BIMBO). 
 
U točki 2.7. Prospekta opisani su potencijalni rizici koje je svaki ulagatelj u QPEK II u obvezi 
razmotriti, a riječ je o sistemskim rizicima ekonomsko-političkog sustava, riziku koji se odnosi 
na kretanja i okolnosti na globalnom i regionalnim tržištima, uspješnosti ulaganja, promjeni 
pravno i poreznog sustava i sl. 
 
Preuzimanje rizika od strane ulagatelja utvrđeno je i u članku 22. Statuta iz kojeg proizlazi da 
je svaki ulagatelj obvezan s dužnom pažnjom dobrog gospodarstvenika sagledati sve 
potencijalne rizike vezano uz ulaganje, te se smatra da ukoliko je uložio u fond da je rizike 
ocijenio prihvatljivim. 
 
Uvidom u Statut QPEK II utvrđeno je da su u cijelosti preuzeti svi uvjeti propisani 
Mjerama/Pravilnikom koji se odnose na osnivanje i rad fonda. 
 
 
2.2. Nexus FGS otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom 
 
2.2.1. Upravljanje  
 
Rješenjem HANFA-e, od 22. srpnja 2010., klasa: UP/I-451-04/10-65/5, urbroj: 326-113-10-6, 
društvu za upravljanje fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus Private 
Equity Partneri d.o.o. odobreno je osnivanje Nexus FGS te njegov Statut i Prospekt. 
 
Naknade za upravljanje Nexus FGS-om, određene su u člancima 24., 25. i 29. Statuta i u 
cijelosti odgovaraju načinu i visini određivanja naknade opisanom u točki II.1.5.4.  
obrazloženja ovog rješenja. 
 
2.2.2. Trajanje i veličina  
 
Člankom 4. Statuta određeno je da se fond Nexus FGS osniva na određeno vrijeme od deset 
(10) godina što je sukladno točki II.1.6. ovog rješenja. 
 
Člankom 5. Statuta određeno je da ukupan novčani iznos obveza za uplatu svih ulagatelja 
iznosi 260.000.000,00 kn, što je sukladno točki II.1.7. obrazloženja ovog rješenja. 
 
 
2.2.3. Ulagatelji  
 
Uvidom u članak 66. i 67. Statuta utvrđeno je da pojam ulagatelja u Nexus FGS u cijelosti 
odgovara pojmu ulagatelja opisanog u točki II.1.3. obrazloženja ovog rješenja. 
 
 
2.2.4. Način donošenja odluka o ulaganju 
 
Postupak donošenja odluka propisan je člankom 8. Statuta, s tim da je sudjelovanje svakog 
pojedinog ulagatelja u određenom ulaganju, odnosno iznos njegove obveze na uplatu 
razmjeran njegovoj maksimalnoj obvezi uplate novčanih sredstava u fond, u odnosu na 
veličinu fonda. 
 
Člankom 9. Statuta utvrđeno je da Društvo za upravljanje provodi Odluku o ulaganju ukoliko 
najmanje ¾ (75 posto) od danih glasova ulagatelja izrazi pozitivno mišljenje. 
 



12 

 

Većina glasova računa se sukladno razmjerima maksimalnih obveza Ulagatelja u odnosu na 
veličinu Fonda pri čemu 1.000,00 kn iznosi jedan (1) glas. 
2.2.5. Uplate udjela  
 
Člankom 40. Statuta određen je način uplate udjela kako je to opisano u točki II.1.5.2. 
obrazloženja ovog rješenja. 
 
 
2.2.6. Pristupanje novog ulagatelja i povećanje obveze postojećeg ulagatelja 
 
Za pristupanje novog ulagatelja u Nexus FGS, potrebna je suglasnost od najmanje ¾ (75 
posto) od danih glasova ulagatelja kako je to utvrđeno člankom 51. Statuta. Prijedlog za 
pristupanje novog ulagatelja podnosi se u pisanom obliku te osim podataka o novom 
ulagatelju, mora sadržavati iznos maksimalne obveze ulaganja novog ulagatelja te ostale 
uvjete za kupnju udjela u fondu, uključujući i iznos koji će novi ulagatelj biti obvezan platiti 
QPEK II zajedno s pripadajućim kamatama. 
 
Pristupanje novog ulagatelja određeno je na način opisan u točki II.1.5.3. obrazloženja ovog 
rješenja. 
 
2.2.7. Način raspodjele dobiti ulagateljima 
 
Iz članka 60., 61. i 62. Statuta razvidno je da je način raspodjele dobiti uređen na način 
propisan u članku 10. Pravilnika koji je opisan u točki II.1.5.5. obrazloženja ovog rješenja. 
 
2.2.8. Ulaganja u poduzetnike od strane fonda 
 
Politika ulaganja Nexus FGS opisana je u Prospektu u točki 3. i u cijelosti odgovara ciljevima 
ulaganja opisanim u točki II.1.8. obrazloženja ovog rješenja, a riječ je o sljedećem: 
 
Nexus FGS ulagati će isključivo u trgovačka društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koja 
isključivo ili pretežito obavljaju svoju djelatnost na području Republike Hrvatske 
 
Ulaganja se mogu vršiti u sve gospodarske sektore, a od primarnog interesa za ulaganju su 
poduzetnici neovisno o njihovoj veličini, koji imaju nadprosječni potencijal rasta i razvoja, s 
prepoznatljivim konkurentskim prednostima, stručnim i motiviranim upravljačkim timom, 
jedinstveni potencijal imovine/specifičnih proizvoda, tehnologiju ili prava za generiranje 
snažnih poslovnih rezultata, uključujući i društva u ranom stadiju poslovanja. Ulaganje u 
pojedinog poduzetnika trajat će u pravilu od 3 do 5 godina. 
 
U cilju izbjegavanja sukoba interesa, osim ograničenja ulaganja otvorenih investicijskih 
fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom propisanih člankom 213. Zakona o 
investicijskim fondovima, fondovi ne smiju ulagati u: 

- povezane osobe s društvom za upravljanje, ili 
- u iste subjekte u koje je društvo za upravljanje ulagalo za račun nekog drugog fonda 

pod upravljanjem tog društva za upravljanje ili s njima povezane subjekte; osim ako 
za takvo ulaganje ne dobije suglasnost svih članova povjereničkog odbora fonda, 
kako je to i propisano Mjerama Ministarstva opisanim u točki II.1.8. obrazloženja ovog 
rješenja  

 
Veličina udjela kojeg će fond stjecati u trgovačkim društvima, nije presudna ali mora 
fondovima jamčiti kontrolu nad donošenjem svih strateških odluka putem predstavnika fonda 
u trgovačkim društvima ili kroz odgovarajuće odredbe statuta/društvenog ugovora. 
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Moguće vrste sjecanja vlasničkog udjela u pojedinom trgovačkom društvu između ostalog 
jesu, dokapitalizacija i zajednički nastup sa strateškim partnerom(ima), management buy-out 
(MBO), management buy-in (MBI), te kombinacija prethodno navedenih buy-in management 
buy-out (BIMBO). 
 
U točki 3.7. Prospekta opisani su potencijalni rizici koje je svaki ulagatelj u Nexus FGS u 
obvezi razmotriti, a riječ je o sistemskim rizicima ekonomsko-političkog sustava, riziku koji se 
odnosi na kretanja i okolnosti na globalnom i regionalnim tržištima, uspješnosti ulaganja, 
promjeni pravno i poreznog sustava i sl. 
 
Preuzimanje rizika od strane ulagatelja utvrđeno je i u članku 22. Statuta iz kojeg proizlazi da 
je svaki ulagatelj obvezan dužnom pažnjom dobrog gospodarstvenika sagledati sve 
potencijalne rizike vezano uz ulaganje, te se smatra da ukoliko je uložio u fond da je rizike 
ocijenio prihvatljivim. 
 
Uvidom u Statut Nexus FGS utvrđeno je da su u Statutu u cijelosti preuzeti svi uvjeti 
propisani Mjerama/Pravilnikom koji se odnose na osnivanje i rad fonda. 
 
 
III. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je zahtjev za ocjenom Mjera, 
te način rada i osnivanja QPEK II i Nexus FGS na svojoj 56. sjednici održanoj 18. studenog 
2010. 
 
 
1. Odluka Vijeća u odnosu na Mjere 
 
Budući da ulaganja Vlade RH putem kvalificiranog ulagatelja u fond iz Mjera opisanih u točki 
II.1. obrazloženja ovog rješenja predstavljaju državna sredstva, Vijeće je razmatralo jesu li 
kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti iz članka 3. stavka 1. ZDP-a koje je potrebno ispuniti da 
bi državna sredstva predstavljala državnu potporu: da je riječ o  stvarnom i potencijalnom 
rashodu ili umanjenom prihodu države; da takva sredstva predstavljaju potporu koja 
korisniku potpore donosi ekonomsku prednost koju ne bi ostvario kroz svoje redovno 
poslovanje, da se sredstva dodjeljuju na selektivnoj osnovi te da postoji mogućnost 
narušavanja tržišnog natjecanja u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno 
preuzetih obveza Republike Hrvatske koja proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske 
(„Narodne novine“ – „Međunarodni ugovori“, broj 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP). 
 
U svojoj ocjeni postojanja državne potpore Vijeće je uzelo u obzir Odluku o objavljivanju 
pravila o državnim potporama za poticanje ulaganje rizičnog kapitala u male i srednje 
poduzetnice („Narodne novine“, broj 91/08; dalje: Odluka o rizičnom kapitalu) koja određuje 
moguće postojanje potpore na tri razine: 
 
a) potpora ulagateljima. 
 
U ovom slučaju Vijeće je ocijenilo da činjenice navedene u zahtjevu Ministarstva opisane u 
točki II.1.9.1. obrazloženja ovog rješenja dokazuju nepostojanje potpore na ovoj razini, 
poglavito zbog činjenice da svi ulagači dijele jednake ulazne i silazne rizike, stoga ne postoji 
selektivnost niti ekonomska prednost u odnosu na ulagatelje. Vijeće je utvrdilo da će se 
ulaganja izvršiti pod jednakim uvjetima (tzv. pari passu) između kvalificiranog i privatnih 
ulagatelja, te da privatni ulagatelji sudjeluju s najmanje 50 posto uloga u fondu. 
 



14 

 

b) potpora fondu i upravitelju fonda 
 
U ovom slučaju Vijeće je također ocijenilo da činjenice navedene u zahtjevu Ministarstva 
opisane u točki II.1.9. obrazloženja ovog rješenja dokazuju nepostojanje potpore na ovoj 
razini. 
 
Vijeće ovim putem ističe kako sve činjenice opisane u točki II.1.9.2. obrazloženja ovog 
rješenja, a na koje se u zahtjevu pozvalo Ministarstvo, ukazuju da fond ne može biti korisnik 
državne potpore, jer se sredstva koja privatni i kvalificirani ulagatelji ulažu u fond dalje ulažu 
u krajnje korisnike. 
 
Prilikom donošenja ove odluke Vijeće je, temeljem članka 6. stavka 4. ZDP-a, koji daje 
mogućnost da se prilikom donošenja odluke primjene, na odgovarajući način, kriteriji koji 
proizlaze iz pravilne primjene pravila o državnim potporama koja proizlaze iz SSP-a, u obzir 
uzelo i navode iz točke 154. Odluke Europske komisije broj N-836/2006 – Garancijska 
schema Njemačke (pokrajna Schleswig-Holstein) iz koje proizlazi da fondovi nisu korisnici 
potpore, iako predstavljaju zasebnu imovinu, jer je njihova jedina svrha transfer sredstava za 
krajnje korisnike/poduzetnike. 
 
Također, Vijeće ističe da na nepostojanje potpore u korist upravitelja fondova ukazuje 
činjenica da naknada upravitelju fonda odražava tržišnu naknadu; da upravitelj fonda ne 
dobiva nikakva sredstva od strane države, te da je upravitelj fonda izabran u postupku 
otvorenog i transparentnog javnog natječaja. 
 
 
c) potpora poduzetnicima u koje fond ulaže 
 
I u ovom slučaju Vijeće je prihvatilo činjenice navedene u zahtjevu Ministarstva opisane u 
točki II.1.9.3. obrazloženja ovog rješenja, te je odlučilo da niti na ovoj razini ne postoji 
potpora.  
 
Razvidno je da se fondovi prilikom ulaganja u poduzetnike vode isključivo temeljem 
ostvarenja profita, te da će odlučujuću ulogu u određivanju poduzetnika u kojega će se 
ulagati imati privatni ulagatelji. To proizlazi iz činjenice da odluku o ulaganju treba donijeti 
najmanje 75 posto ulagača. 
 
Prilikom donošenja odluke Vijeće je primjenom članka 6. stavka 4. ZDP-a uzelo u obzir 
kriterije Suda prvog stupnja (engl. the Court of First Instance) u predmetu T-296/97 iz kojeg 
proizlazi da „ulaganja koja se financiraju putem javnih sredstava ispunjavaju uvjete za 
ulaganje po principu privatnog investitora i ne predstavljaju državnu potporu, ukoliko su 
izvršena u isto vrijeme i pod uvjetima koji se mogu usporediti s privatnim ulagačem koji je 
također uložio značajna sredstva.“ 
 
 
2. Odluka Vijeća u odnosu na Statut i Prospek QPEK II 
 
Vijeće je odlučilo da su Statut i Prospekt QPEK II izrađeni sukladno Mjerama kako je to 
opisano u točki II.2.1. obrazloženja te da stoga ne sadrže državnu potporu. 
 
3. Odluka Vijeća u odnosu na Statut i Prospekt Nexus FGS 
 
Vijeće je odlučilo da su Statut i Prospekt Nexus FGS izrađeni sukladno Mjerama kako je to 
opisano u točki II.2.2. obrazloženja ovog rješenja te da stoga ne sadrže državnu potporu. 
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Slijedom navedenih odluka Vijeća iz točke III.1.2.3. obrazloženja ovog rješenja, Agencija je 
odlučila kao u izreci ovog rješenja. 
 
Budući da zahtjev Ministarstva za ocjenom Mjera i statuta i prospekta odabranih fondova 
Agenciji nije dostavljen na prethodno odobrenje sukladno članku 12. stavku 1. ZDP-a, već je 
Agenciji dostavljeni nakon njihovog usvajanja, zahtjev Ministarstva odbačen je primjenom 
članka 41. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku.  
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
 
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni 
spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana 
dostave ovog rješenja. 
 
 
 
Predsjednica Vijeća za 
zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
mr. sc. Olgica Spevec 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva; Kabinet ministra, Ulica grada vukovara 
78, 10000 Zagreb, 
2. Quaestus Private Equity d.o.o., po punomoćniku Marijani Liszt, odvjetnici u odvjetničkom 
društvu Posavec, Rašica, Liszt & Partneri; Palmotićeva 41, 10000 Zagreb, 
3. Nexus Private Equity Partneri d.o.o., po punomoćniku Marijani Liszt, odvjetnici u 
odvjetničkom društvu Posavec, Rašica, Liszt & Partneri; Palmotićeva 41, 10000 Zagreb, 
4. Hrvatska banka za obnovu i razvitak, n/r predsjednika Uprave; Strossmayerov trg 9; 10000 
Zagreb, 
5. pismohrana (ovdje). 

 


