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Klasa: UP/I 430-01/11-04/009 
Urbroj: 580-09-1/17-2013-014 
Zagreb, 10. siječnja 2013. 
 
 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 7. Zakona o državnim potporama 
(„Narodne novine“, broj 140/05 i 49/11) i članka 46. stavka 2. Zakona o upravnom postupku 
(„Narodne novine“, broj 47/09), u upravnom postupku odobrenja Prijedloga Odluke o izmjeni 
Odluke o obavljanju domaćeg linijskog zračnog prijevoza Croatie Airlnes d.d. u razdoblju od 
2007. – 2011., pokrenutom na zahtjev Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, na 
temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: mr.sc. Olgica Spevec, 
predsjednica Vijeća, Mladen Cerovac mag. iur., zamjenik predsjednice Vijeća, te članovi 
Vijeća Milivoj Maršić, dipl.oec., Vesna Patrlj, dipl.iur. i dr.sc. Mirna Pavletić Župić, sa 127., 
sjednice održane 10. siječnja 2013., donosi sljedeće: 
 
 
 
RJEŠENJE 
 
Obustavlja se postupak odobrenja Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o obavljanju domaćeg 
linijskog zračnog prijevoza Croatie Airlnes d.d. u razdoblju od 2007. – 2011. pokrenut na 
zahtjev Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture zbog odustanka od zahtjeva. 
 
 
 
Obrazloženje 
 
 
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 19. prosinca 2011., od 
tadašnjeg Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (dalje: Ministarstvo) zahtjev za 
odobrenje Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog 
prijevoza Croatia Airlines d.d. u razdoblju 2007.-2011. (dalje: Prijedlog Odluke). 
 
Na navedeni zahtjev, Agencija se očitovala u podnesku od 17. siječnja 2011. 
 
U podnesku je navedeno sljedeće. 

Prijedlogom Odluke mijenjala bi se Odluka o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog 
prijevoza Croatia Airlines d.d. u razdoblju od 2007. do 2011. (dalje: Odluka), od 25. siječnja 
2007., klasa: 343-05/07-02/01, urbroj: 5030116-07-01, iz rješenja Agencije od 6. rujna 2007.,  
klasa: UP/I 430-01/2006-04/44, urbroj: 530-03-07-54-14, temeljem koje se poduzetniku 
Croatia Airlines d.d. dodjeljuje državna potpora u obliku subvencije za obavljanje domaćeg 
linijskog zračnog prijevoza koja predstavlja uslugu od općeg gospodarskog interesa. 
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Navedena Odluka već je mijenjana kako to proizlazi iz rješenja Agencije od 2. prosinca 
2010., klasa: UP/I 430-01/2010-04/006, urbroj: 580-03-2010-54-002.  
 
Naime, temeljem rješenja Agencije od 6. rujna 2007., Ministarstvo je Agenciji dostavljalo 
izvješća iz kojih je nesumnjivo proizlazilo da je poduzetniku Croatia Airlines d.d. za svaku 
godinu u razdoblju od 2007. do 2009. isplaćivana viša naknada za ostvarene troškove 
održavanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza od naknade  predviđene rješenjem Agencije 
od 6. rujna 2007. Ministarstvo je porast troškova opravdalo razlozima na koje poduzetnik nije 
mogao utjecati.  
 
S obzirom na navedeno činjenično stanje, Ministarstvo je, s ciljem zakonitog dodjeljivanja 
državnih potpora poduzetniku Croatia Airlines d.d., osim izmjene Odluke predložilo izmjenu 
iznosa subvencije određenog rješenjem Agencije od 6. rujna 2007., jer se nezakonitim 
državnim potporama smatraju sve državne potpore koje se dodjeljuju pojedinom poduzetniku 
bez odobrenja Agencije, kako to propisuje članak 14. stavak 1. Zakona o državnim 
potporama („Narodne novine“, broj 140/05 i 49/11; dalje: ZDP). U konkretnom slučaju 
nezakonite državne potpore predstavljali bi svi iznosi koji su Croatii Airlinesu d.d. bili 
dodjeljivani u iznosima višim od iznosa određenih rješenjem Agencije od 6. rujna 2007. 
Temeljem predložene izmjene postojeće odluke Agencija je donijela spomenuto rješenje od 
2. prosinca 2010. 
 
Dakle, Prijedlogom Odluke dostavljenim 19. prosinca 2011. ponovno se predlaže izmjena 
Odluke o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza Croatia Airlines d.d. u 
razdoblju od 2007. do 2011., od 25. siječnja 2007., na način da se riječi „u razdoblju od 2007. 
do 2011.“ zamjenjuje riječima „u razdoblju od 2007. – 24. ožujka 2012.“ 
 
Osim produljenja razdoblja važenja postojeće Odluke, predložen je i iznos za obavljanje 
usluge od općeg gospodarskog interesa za to razdoblje.  
 
Rješenja Agencije na temelju kojih je Croatia Airlinesu d.d. odobrena državna potpora za 
obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku subvencije temelje se na 
pravilima za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa sadržanih u Odluci o 
objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku naknade za javne usluge („Narodne novine“, 
broj 39/08).  
 
Pravila iz Odluke o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku naknade za javne usluge 
prestala su važiti 31. prosinca 2011., a nova pravila sadržana su u Priopćenju Komisije – 
Okvir Europske unije za državne potpore u obliku naknade za obavljanje javne usluge 
(„Službeni list“ Europske unije, C/8 od 11. siječnja 2012.; dalje: Priopćenje Komisije) i 
navedena pravila još uvijek nisu objavljena u „Narodnim novinama“. 
 
Međutim, pri obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, Agencija je, temeljem članka 6. stavka 
4. ZDP-a dužna primjenjivati na odgovarajući način kriterije koji proizlaze iz pravilne primjene 
pravila o državnim potporama koja proizlaze iz članka 70. Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanju („Narodne novine“, broj 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05). 
 
U tom smislu, kriteriji iz pravne stečevine EU služe kao pomoćno sredstvo za tumačenje 
hrvatskih propisa o državnim potporama, a osobito u slučaju postojanja pravnih praznina ili 
dvojbi pri tumačenju tih propisa. Takav stav potvrđen je odlukom Ustavnog suda Republike 
Hrvatske broj: U-III-1410/2007 („Narodne novine“, broj 25/08). Budući da u konkretnom 
slučaju nova pravila nisu objavljena u „Narodnim novinama“, Agencija je u konkretnom 
slučaju dužna primjenjivati na odgovarajući način kriterije koji proizlaze iz Priopćenja 
Komisije koja se primjenjuju na zračni transport. 
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U točkama 67. do 69. Priopćenja Komisije navedeno je da se njene odredbe primjenjuju od 
31. siječnja 2012., a primjena načela sadržanih u Priopćenju Komisije odnose se i na 
zahtjeve  za dodjelu potpore podnesene prije 31. siječnja 2012., odnosno u konkretnom 
slučaju to se odnosi i na zahtjev Ministarstva. 
 
Štoviše, Priopćenje Komisije navodi i drugačiji način dodjele državne potpore za obavljanje 
usluge od općeg gospodarskog interesa za poduzetnike u teškoćama, što proizlazi iz točke 
9. Priopćenja Komisije u kojoj je navedeno da se državne potpore za poduzetnike koji 
obavljaju uslugu od općeg gospodarskog interesa a koji se nalaze u teškoćama ocjenjuju 
prema pravilima o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje. Pravila o državnim 
potporama za sanaciju i restrukturiranje sadržana su u Odluci o objavljivanju pravila o 
državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje („Narodne novine“, broj 20/07 119/11; 
dalje: Odluka o sanaciji i restrukturiranju). 

Budući da bi se poduzetnik Croatia Airlines d.d. mogao smatrati poduzetnikom u teškoćama, 
dodjelu nove subvencije za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa sadržane u 
Prijedlogu Odluke potrebno je ocijeniti i temeljem Odluke o sanaciji i restrukturiranju. 
 
Zaključno, budući da bi se Croatia Airlines d.d. mogla nalaziti u teškoćama i da istovremeno 
obavlja uslugu od općeg gospodarskog interesa za koju dobiva državnu potporu u obliku 
subvencije, te da su u međuvremenu usvojena nova pravila sadržana u Priopćenju Komisije, 
državne potpore za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa moguće je odobriti u 
okviru Programa restrukturiranja Croatia Airlinesa d.d. 
 
Na prethodno navedene razloge zbog kojih Croatia Airlinesu d.d. nije moguće odobriti 
državne potpore za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa na način na koji to 
predlaže Ministarstvo, Agencija je također ukazala Ministarstvu i poduzetniku u svojim 
očitovanjima od 29. svibnja te 20. lipnja 2012. Također, u vezi navedene problematike 
Agencija je s predstavnicima Ministarstva i Croatia Airlinesa d.d. održala nekoliko sastanaka, 
konkretno 12, travnja, 19. lipnja te 22. kolovoza 2012.  
 
Slijedom navedenog, Ministarstvo je u podnesku od 14. prosinca 2012., klasa: 011-01/11-
02/87, urbroj: 530-06-1-12-7, kojeg je Agencija zaprimila 20. prosinca 2012., navelo da 
odustaje od Prijedloga Odluke.  
 
II. Razmatrajući zahtjev Ministarstva, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je na 
svojoj 127. sjednici, održanoj 10. siječnja 2013., budući da je Ministarstvo, podneskom 
zaprimljenim 20. prosinca 2012., odustalo od zahtjeva za odobrenje Prijedloga Odluke kojeg 
je Agencija zaprimila 19. prosinca 2011., donijelo odluku o obustavi postupka, te je odlučeno 
kao u izreci ovog rješenja. 
 
Odluka Vijeća temelji se na članku 7. ZDP-a i članku 46. stavku 2. Zakona o općem 
upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09; dalje: ZUP). 
 
Članak 46. stavak 2. ZUP-a propisuje da se u slučaju odustanka stranke od zahtjeva donosi 
rješenje o obustavi postupka. 
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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 nadležnim 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 pomorstva, prometa i infrastrukture, Kabinet ministra, 10000 Zagreb; Prisavlje 
14; 
2. Croatia Airlines d.d., n/r glavnog direktora, 10000 Zagreb, Bani 75b,Buzin; 
3. Pismohrana (ovdje). 
 


