
 
 
 
 
 
 
  
Klasa: UP/I 430-01/2013-03/002 
Urbroj: 580-09-01/89-2013-002 
Zagreb, 11. srpnja 2013. 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o državnim 
potporama („Narodne novine“, broj 76/2013) u upravnom postupku naknadnog odobrenja 
državne potpore vezano uz dodijeljena financijska sredstva u obliku kapitalne pomoći 
Energetskom institutu Hrvoje Požar, sa sjedištem u Zagrebu, od strane Vlade Republike 
Hrvatske, pokrenutom povodom inicijative četrnaest poduzetnika i državnih institucija iz 
područja energetike i okoliša, 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 većinom glasova sljedeće: 
 
 
RJEŠENJE 
 
 
Obustavlja se postupak.  
  
 
 
Obrazloženje 
 
 
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 18. siječnja 2012. 
podnesak četrnaest poduzetnika i državnih institucija iz područja energetike i okoliša u kojoj 
je zatraženo poduzimanje aktivnosti, odnosno otklanjanja eventualnih nepravilnosti koje 
narušavaju tržišno poslovanje i dovode ostale poduzetnike u neravnopravan položaj zbog 
odobrene kapitalne pomoći Energetskom institutu Hrvoje Požar u iznosu od 12.000.000 
kuna. 
 
Opisani podnesak Agencija smatra inicijativom (predstavkom) za pokretanje postupka 
Agencije po službenoj dužnosti, radi zaštite javnog interesa, u smislu članka 42. stavak 1. i 
2. Zakona o općem upravnom postupku (”Narodne novine”, broj 47/2009; dalje: ZUP). 
 
Iz Odluke o odobrenju kapitalne pomoći Energetskom institutu Hrvoje Požar (dalje: EIHP), 
od 10. studenog 2011., objavljene na internetskoj stranici www.vlada.hr, Vlada Republike 
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Hrvatske je EIHP-u odobrila kapitalnu pomoć za osiguranje financijske stabilnosti za novi 
razvojni ciklus u iznosu od 12.000.000 kuna, koja su osigurana u Državnom proračunu 
Republike Hrvatske za 2011., na pozicijama tadašnjeg Ministarstva gospodarstva, rada i 
poduzetništva, aktivnosti A563116 – Poticanje poduzetničkih potpornih institucija.  
 
Obzirom na to da su podaci iz predstavke upućivali da bi se u konkretnom slučaju moglo 
raditi o državnoj potpori iz članka 3. stavka 1. Zakona o državnim potporama („Narodne 
novine”, broj 140/05 i 49/11; dalje: ZDP), Agencija je zahtjevima od 16. veljače, 8. svibnja i 
18. srpnja i 17. listopada 2012. zatražila od Ministarstva gospodarstva (dalje: Ministarstvo) 
dostavu očitovanja i popratne dokumentacije, a Ministarstvo je svoja očitovanja i 
dokumentaciju dostavilo 30. ožujka, 8. kolovoza i 29. listopada 2012.  
 
Također, Agenciji je 30. siječnja 2013. dostavljeno očitovanje od EIHP-a. 
 
II. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je EIHP d.o.o. osnovan 1994. kao 
društvo s ograničenom odgovornošću, a Republika Hrvatska je 2002. posebnim ugovorom 
preuzela osnivačke udjele INA-e d.d. i HEP-a d.d. te je postala jedini član društva. 
  
Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 5. prosinca 2002. EIHP-u su povjereni poslovi 
pripreme i obavljanja stručnih poslova za potrebe Vijeća za regulaciju energetskih 
djelatnosti. 
 
Vlada Republike Hrvatske je Uredbom 2003. preoblikovala EIHP iz društva s ograničenom 
odgovornošću u neprofitnu znanstvenu ustanovu.  
 
Statutom ustanove EIHP određeno je da EIHP svoju djelatnost neće obavljati radi stjecanja 
dobiti te se dobit ostvarena poslovanjem EIHP-a ulaže u daljnji razvoj EIHP-a i djelatnosti 
koje obavlja. 
 
Ministarstvo je u svojim očitovanjima navelo da je EIHP u okviru obavljanja redovne 
djelatnosti iz vlastitih izvora sredstava financirao, putem kredita poslovnih banaka, ¾ 
vrijednosti svoje poslovne zgrade te je na taj način znatno povećao vrijednost imovine EIHP-
a i posredno imovinu svog vlasnika Republike Hrvatske. Međutim, EIHP u 2011. nije mogao 
redovno financirati dospjele obveze, stoga je, na prijedlog Ministarstva, Vlada Republike 
Hrvatske EIHP-u odobrila kapitalno ulaganje u iznosu od 12.000.000 kuna.  
 
Ministarstvo smatra da iznos od 12.000.000 kuna, predstavlja naknadni povrat uloženih 
sredstava za kupnju i rekonstrukciju poslovne zgrade koju je EIHP u najvećem dijelu 
samostalno financirao putem kredita te je mišljenja da predmetna sredstva ne daju EIHP-u 
selektivnu prednost na tržištu u odnosu na druge poslovne subjekte niti na bilo koji način 
predmetna sredstva mogu utjecati na narušavanje tržišnog natjecanja. 
 
EIHP je u svom očitovanju od 30. siječnja 2013., između ostalog, naveo da nije financiran 
putem proračuna kao ostale ustanove u državnom vlasništvu, te da tekuće troškove i 
investicijske izdatke pokriva obavljanjem komercijalne aktivnosti. EIHP je dalje naveo da 
ostvaruje prihode samo od komercijalnih aktivnosti, dok nekomercijalne aktivnosti  za 
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potrebe tijela državne, regionalne i lokalne vlasti vrši pro bono te da kapitalna pomoć od 
12.000.000 kuna predstavlja iznimku, pri čemu je Republika Hrvatska ostvarila nadprosječni 
povrat na uložena sredstva.  
 
III. Tijekom postupka, Agencija je utvrdila da se EIHP može smatrati poduzetnikom, a samim 
time i mogućim korisnikom državne potpore. Zbog toga je Agencija u tijeku postupka, 
prvenstveno trebala utvrditi da li se na  dodijeljena financijska sredstva može primijeniti 
načelo privatnog ulagača ili se radi o sredstvima koja predstavljaju državnu potporu. 
Agencija je primijenila pravila iz Odluke o objavljivanju pravila o potporama u obliku 
financijskih transfera javnim poduzetnicima („Narodne novine“, broj 58/08; dalje: Odluka) 
koja sadrže Priopćenje Komisije državama članicama o primjeni članaka 92 i 93 (sada 87 i 
88) Ugovora o EZ-u i članka 5. Direktive Komisije broj 80/723/EEZ na javne poduzetnike koji 
se bave proizvodnjom (31993Y1113(01), SL C 307, 13. 11. 1993.; dalje: Priopćenje 
Komisije) i Direktivu Komisije broj 2006/111/EZ od 16. studenog 2006. godine o 
transparentnosti financijskih odnosa između država članica i javnih poduzetnika te 
financijskoj transparentnosti unutar pojedinih poduzetnika (32006L0111, SL L 318, 17. 11. 
2006.; dalje: Direktiva). 
 
U tom smislu, pravila iz Odluke određuju da sredstva koja država dodjeli poduzetniku koji je 
u njenom vlasništvu ne predstavljaju državnu potporu ukoliko su uložena na način na koji bi 
svoja sredstva uložio i privatni poduzetnik. 
  
Također, pravila iz Odluke ukazuju na poštivanje načela transparentnosti prilikom dodjele 
državnih sredstava takvim poduzetnicima te obvezuje poduzetnike u vlasništvu države u 
koje država ulaže, na vođenje odvojenog knjigovodstva.  
 
Iz dostavljenih očitovanja Ministarstva, a posljednje je bilo 29. listopada 2012., Ministarstvo 
nije u potpunosti uspjelo dokazati da se dodijeljena financijska sredstva ne odnose na 
državnu potporu. Također, Ministarstvo nije pojasnilo očiti nesrazmjer u vezi djelatnosti koje 
su navedene u osnivačkim aktima te djelatnosti koje EIHP doista obavlja, odnosno način na 
koji ih obavlja. S jedne strane, kao što je to u osnivačkim aktima određeno, EIHP obavlja 
specifičnu vrstu djelatnosti koja ne upućuje da bi se EIHP zbog toga mogao smatrati 
korisnikom državne potpore. S druge strane, sam EIHP je u svojim očitovanjima naveo da 
obavlja isključivo komercijalne djelatnosti, te bi se s tog osnova mogao smatrati korisnikom 
državne potpore iz članka 3. stavka 1. ZDP-a. 
 
Slijedom navedenog, a naročito zbog toga što je Ministarstvo propustilo dostaviti sva 
potrebna obrazloženja, Agencija nije mogla nedvojbeno utvrditi je li se dodijeljena 
financijska sredstva odnose na državnu potporu ili ne, odnosno Agencija nije mogla do 30. 
lipnja 2013., do kada je bio u primjeni ZDP, okončati ovaj predmet.  
 
S obzirom da je 1. srpnja 2013. stupio na snagu novi Zakon o državnim potporama 
(„Narodne novine“, broj 76/2013) koji u članku 17. stavku 1. propisuje da se postupci koji su 
započeti prema odredbama ZDP-a, a koji nisu završeni do stupanja na snagu novog Zakona 
o državnim potporama, obustavljaju, Agencija je temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog 
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natjecanja, sa 146. sjednice, održane 11. srpnja 2013., primjenom odredbe članka 17. 
stavka 1. Zakona o državnim potporama, odlučila 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 ovog rješenja. 
 
 
 
Zamjenik predsjednice Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag. iur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti:  

1. Ministarstvo gospodarstva, Kabinet ministra, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 
Zagreb, 

2. Energetski institut Hrvoje Požar, n/r ravnatelja, Savska 163,  10 000 Zagreb 
3. Pismohrana (ovdje) 
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