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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o državnim 
potporama („Narodne novine“, broj 72/13), u upravnom postupku odobrenja Programa 
državnih potpora za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i 
kogeneracije, pokrenutog na zahtjev Ministarstva gospodarstva, na temelju odluke Vijeća za 
zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: 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 146., sjednice održane 11. srpnja 2013., donosi sljedeće: 
 
 
RJEŠENJE 
 
 
Obustavlja se postupak. 
 
 
Obrazloženje 
 
 
1. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 18. prosinca 2012. od 
Ministarstva gospodarstva (dalje: Ministarstvo) zahtjev za davanjem mišljenja na prijedlog 
Programa državnih potpora za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i 
kogeneracije (dalje: prijedlog Programa). U privitku prijedloga Programa, Ministarstvo je 
dostavilo i Obrazac prijave državne potpore, te Obrazac o dodatnim podacima za državne 
potpore za zaštitu okoliša. 
 
Zahtjev za odobrenje prijedloga Programa podnesen je sukladno članku 11. Zakona o 
državnim potporama („Narodne novine“, broj: 140/05 i 49/11; dalje: ZDP iz 2005.), kojim je 
propisano da su ministarstva i druga tijela državne uprave, prije upućivanja prijedloga akata, 
osim prijedloga akata iz članaka 10. ZDP-a iz 2005., koji sadrže državne potpore na 
usvajanje Vladi Republike Hrvatske, dužna dostaviti prijedlog državne potpore Agenciji na 
odobrenje.  
 
Prijedlog Programa odnosi se na ostvarenje ciljeva Strategije energetskog razvoja Republike 
Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/09), te ispunjenje obveze prema prijedlogu Direktive 
Europske unije o poticanju obnovljivih izvora energije (Direktiva 2001/77EC), a koji će se 
postići, između ostalog, i dodjeljivanjem potpora za proizvodnju električne energije iz 
obnovljivih izvora energije i kogeneracije sukladno pravilima iz Odluke o objavljivanju pravila 
o državnim potporama za zaštitu okoliša („Narodne novine“, broj 154/08). 
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Cilj dodjele državne potpore je nadoknaditi povlaštenim proizvođačima električne energije 
razliku između troškova proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i 
kogeneracije, uključujući amortizaciju dodatnih ulaganja za zaštitu okoliša kao i uobičajeni 
povrat na kapital, i tržišne cijene električne energije, a sukladno Tarifnom sustavu za 
proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine“ 
broj 63/12 i 121/12; dalje: Tarifni sustav).  
 
Visina potpore utvrđena je u Tarifnom sustavu, a može se dodijeliti u visini od 100% troškova 
proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije. 
 
Prema prijedlogu Programa davatelj državne potpore je Hrvatski operater tržišta energijom 
d.o.o., koji u razdoblju 2013. - 2020., planira dodijeliti državne potpore u iznosu od 6,2 
milijarde kuna. 
 
Budući da iz članka 1. stavka 1. Tarifnog sustava proizlazi da će se za povlaštene 
proizvođače električne energije na državne potpore za poticanje proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih izvora od strane operatora tržišta primjenjivati model zajamčene 
kupovne cijene, dok iz točke 3. prijedloga Programa proizlazi da se pokriva razlika između 
troškova proizvodnje ovakve vrste energije i tržišne cijene, Agencija je zahtjevom od 2. 
siječnja 2013., od Ministarstva zatražila dodatna pojašnjenja primjenjuje li se na izračun 
visine državne potpore model zajamčene kupovne cijene, prema kojem je poticajna cijena 
koja se isplaćuje proizvođaču jednaka troškovima proizvodnje, ili model dodatka na tržišnu 
cijenu energije koji pokriva razliku između troškova proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i 
tržišne cijene električne energije. 
 
Agencija je u navedenom zahtjevu ukazala da u oba slučaja, neovisno koji se model 
poticanja primjenjuje u Republici Hrvatskoj, navedene naknade ne smiju prelaziti 100% 
troškova proizvodnje uključujući amortizaciju i uobičajeni povrat na kapital, ili 100% razlike 
troškova proizvodnje i tržišne cijene, odnosno omogućiti proizvođačima višak likvidnih 
sredstava, jer bi u tom slučaju mogla biti riječ o nedozvoljenoj državnoj potpori koja je 
podložna povratu. 
 
Stoga je Agencija zatražila dostavu načina izračuna fiksnih tarifnih stavki za pojedine grupe 
obnovljivih izvora energije odnosno tipove postrojenja iz kojih bi bilo vidljivo da iste ne 
prelaze 100% ukupnih troškova proizvodnje ili 100% naprijed navedene razlike.  
 
Istim zahtjevom Agencija je zatražila i sljedeće: broj i strukturu povlaštenih proizvođača 
električne energije po grupama obnovljivih izvora (sunce, voda, vjetar i sl.) energije odnosno 
tipovima postrojenja; očitovanje koji se od naprijed navedenih modela poticanja proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj primjenjuje; 
metodologiju izračuna tarifnih stavki za pojedine grupe obnovljivih izvora energije te podatke 
o prosječnom trošku proizvodnje za svaki od obnovljivih izvora energije, odnosno dokaz da 
tarifne stavke ne prelaze dozvoljeni intenzitet potpore (ukupne troškove proizvodnje ili razliku 
između troškova proizvodnje i tržišne cijene) i očitovanja o kretanju i primjeni prosječne 
proizvodne cijene u budućem razdoblju, te metodologiji izračuna iste. 
 
Navedenu dokumentaciju Ministarstvo Agenciji nije dostavilo, iako je Agencija u više navrata, 
zatražila navedenu dokumentaciju, požurnicom od 15. veljače 2013., upućenoj Ministarstvu, 
te nakon toga požurnicama upućenim Ministarstvu i davatelju državne potpore Hrvatskom 
operatoru tržišta energijom d.o.o., od 8. travnja 2013.. 
 
2. Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja razmatralo je zahtjev Ministarstva na svojoj 146. 
sjednici održanoj 11. srpnja 2013., te je donijelo odluku o obustavi postupka budući da se od 
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1. srpnja 2013. primjenjuje Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, broj 72/13; 
dalje: ZDP iz 2013.) 
 
Odluka Vijeća proizlazi iz činjenice da Ministarstvo niti nakon ponovljenih zahtjeva nije 
Agenciji dostavilo dodatna očitovanja i dokumentaciju na temelju koje bi Agencija bila u 
mogućnosti provesti postupak i donijeti rješenje iz članka 13. stavka 1. i 2. ZDP-a iz 2005. 
koji se primjenjivao do 30. lipnja 2013., a ZDP iz 2013. koji se primjenjuje od 1. srpnja 2013., 
u članu 17. stavku 1. propisuje da se svi postupci započeti prema odredbama ZDP-a iz 2005, 
a koji nisu završeni do stupanja na ZDP-a iz 2013. obustavljaju. 
 
Stoga je odlučeno kao u izreci ovog rješenja. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena ali 
nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku 
od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja. 
 
 
Zamjenik predsjednice Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag.iur. 
 
 
 
 
Dostaviti 
1. Ministarstvo gospodarstva, Kabinet ministra; 10000 Zagreb; Ulica grada Vukovara 78; 
2. Pismohrana (ovdje). 
 




