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 Osnivanje: zašto, kako i kada? 

 
 

 Izgradnja sustava DP:  

 zakonski okvir i institucionalno uređenje 

 Sektor za državne potpore AZTN-a 

 

 Smjernice za sutra 

 

 Skupljanje iskustva 

 

 Zaključak  

SADRŽAJ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



AZTN 

Zašto, kada, i kako…  

POVIJEST AZTN 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (2001.) 

 osnovana 1995. 

 

 operativna 1997. 

 

 ANTITRUST 

  obveza osnivanja nezavisnog tijela za državne 

potpore 

  Vlada RH odlučila oformiti odjel unutar 

postojeće Agencije za ZTN 



Zakon o državnim potporama(NN 47/2003) 

 

        

      

ZAKONSKI OKVIR 

Članak 20. 

Obvezuje se Agencija da u roku od godinu dana od dana stupanja na 

snagu ovoga Zakona utvrdi popis važećih programa i drugih akata kojima 

su odobrene ili dane opće državne potpore do stupanja na snagu ovoga 

Zakona i podnese Hrvatskom saboru prijedlog zaključaka radi njihova 

usklađivanja s odredbama ovoga Zakona najkasnije do 1. siječnja 2006. 

      

Program prilagodbe sustava 

državnih potpora u RH sa 

sustavom državnih potpora u 

EZ 

Program dinamike usklađivanja 

postojećih programa državnih 

potpora s kriterijima iz članka 

70. stavka 2. SSP-a između RH 

i EZ 



• U početku 4, od 2006. u prosjeku 8-9 ljudi – svi rade 

sve 

 

• Pravilo 1/1/1 = 1 predmet       1 pravnik, 1 ekonomist 

 

 

 

Sektor za državne potpore (2004.-2013.) 

Odjel za ocjenu 

državnih potpora 

Odjel za sustav 

državnih potpora 

Ekonomska analiza Pravno mišljenje 

Provjera dokumenata – obrazac   



Zakon o državnim potporama(NN 140/2005) 

 

 

        

      

ZAKONSKI OKVIR 

Članak 21. 

Obvezuje se Agencija da utvrdi popis važećih programa državnih potpora i 

drugih akata kojima su odobrene ili dane državne potpore do stupanja na 

snagu Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 47/03. i 

60/04.) i najkasnije do 1. siječnja 2006. podnese Vladi Republike Hrvatske 

prijedlog zaključaka o usklađivanju važećih programa državnih potpora i 

drugih akata kojima su odobrene ili dane državne potpore s odredbama 

ovoga Zakona. 

      

Zaključkom Vlade RH od 2. ožujka 2006. prihvaćen 

je Popis važećih programa i drugih akata, ali i… 



 

• Utvrđen popis postojećih programa 

 

• ISTOVREMENO…Lista postojećih potpora (existig aid 

list)  

 

• Europska komisija – enforcement record 

 

• Konstantni proces usklađivanja 

 

 

Izgradnja sustava 

Točka 2. …zadužena tijela središnje državne uprave, te 

pravne osobe koje dodjeljuju DP, da u suradnji s AZTN-

om, usklade ili predlože usklađivanje važećih propisa, 

programa i akata koji sadrže DP 



1) Uspostava strukture tijela 

 odjeli, zadaci, aktivnosti 

 

2) Organizacija rada i uspostava procedura 

 Interni akti i procedure 

 

3) Način rada stručne službe s Vijećem 

 

4) Publikacija rada 

 Web, bilten, press 

 

5) Promicanje 

Interno uređenje sustava 



• Detektirati postojeće programe državnih pomoći   

 

• Inicijativa Vijeća i Savjeta   

– Kontaktiranje tijela javne vlasti 

– Upoznavanje s regulativom 

– Potreba usklađenja 

– Obveza davatelja 

 

• Usklađenje  

 

• Lista postojećih potpora (existig aid list) – suradnja s 

EK? 

 

• Promjena svijesti - advocacy 

 

 

 

Smjernice za sutra  

Institucionalno uređenje…  



Eksperti tijela za državne potpore 

• Projekti pomoći:  

– twinning projekti (Njemačka/Slovenija 2006-2009; Velika 

Britanija 2010-2012)  

– BIZImpact projekti (2007.-2009., novi 2013.-2015.) 

 

Davatelja i korisnika 

• Izdavanje vodiča, brošura,… 

 

• Organizacija radionica i konferencija – u RH županijske 

gospodarske komore, časopis Banka, Poslovni 

dnevnik, Lider  

Smjernice za sutra  

Edukacija…  



Važno! Podrška Europske komisije u provođenju sustava 

Fiskalne mjere: 

- Zakon o porezu na dobit 

- Zakon o poticanju ulaganja  

- Zakon o slobodnim zonama 

Brodogradnja  

Čelik  

 osim toga, primjerice, HRT  pristojba 

Postojeće mjere 

RH Izazovi u radu 

2006.  

Izvješće o screeningu 

4 mjerila za otvaranje 

Poglavlja 8 Tržišno 

natjecanje 



Praksa Europske komisije 

 

Skupljanje iskustva 

Edukacija u inozemstvu 

Eksperti  

 

 

 

Twinning projekti 



AZTN 

TIJELA 
JAVNE 
VLASTI 

MEDIJI 

ŠIRA 
JAVNOST 

POSLOVNA 
ZAJEDNICA 

Funkcioniranje u okruženju 



Institucionalno uređenje 

• Najteži dio 

• Odgovori na pitanje: što su potpore, koja pravila 

primjenjujemo, zašto ih primjenjujemo, koja je korist 

od primjene tih pravila? 

• Promjena svijesti – potreba za usklađenjem djelovanja 

na području potpora 

• Sudjelovanje svih stakeholdera – središnja vlast, svi 

davatelji, poslovna zajednica kao korisnik, podrška 

europskih institucija, mediji... 

• “oglašavanje” dobre prakse i dobrih rezultata 

 

Zaključak  

Proces koji nikad ne staje…  



 

Organizacijsko uređenje 

• Nikad ne smije prestati 

 

• Poželjno je da se konstantno odvija 

 

• Promjena sistematizacije, nove procedure i interni 

akti, novosti u radu  

 

 

• stalna edukacija  

Zaključak  

Proces koji nikad ne staje…  



Zahvaljujem na pažnji! 

Pitanja ??? 

Marko Maček, zamjenik direktora 

Sektor za državne potpore 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 

+ 385 1 6172 134 

marko.macek@aztn.hr 

www.aztn.hr 
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