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SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i 
restrukturiranje (NN br. 20/07 od 19. veljače 2007.),
Pravila su na snazi do 9. listopada 2009.

Pojam “tvrtke u teškoćama”
Poduzetnik koji nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima 
koja može pribaviti od svojih vlasnika/dioničara ili vjerovnika 
spriječiti gubitke, a koji bi bez vanjske intervencije države, gotovo 
sigurno kratkoročno ili srednjeročno ugrozili njegov opstanak.

- više od polovice kapitala nestalo, a više od ¼ tog kapitala
izgubljeno u prethodnih 12 mjeseci,

- ako ispunjava uvjete za pokretanje stečajnog postupka,
- ako su prisutni neki tipični pokazatelji teškoća (rast gubitaka,
višak kapaciteta, rast dugova, nelikvidnost, insolventnost itd.)   
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- novoosnovane tvrtke (3 godine od osnivanja) i tvrtke koje pripadaju 
grupi (osim ako je moguće dokazati da su teškoće nastale isključivo
u poduzetniku) ne mogu dobiti potpore za restrukturiranje

- posebna pravila restrukturiranja vrijede za poduzetnike iz sektora
ugljena i čelika,

Potpora za sanaciju
- održanje likvidnosti u razdoblju od 6 mjeseci dok se ne izradi 
prihvatljiv program restrukturiranja (državna jamstva i krediti po
tržišnim uvjetima),

- povrat jamstva i kredita nakon 6 mjeseci od početka korištenja,
- strogo ograničen iznos i dodjeljuje se “jedanput i nikad više”,              
- odobrenje potpore za sanaciju ne znači da će biti odobrena i 
potpora za restrukturiranje.     
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Potpora za restrukturiranje
- smatraju se potporama koje mogu značajno narušiti tržišno 
natjecanje,

Uvjeti za odobrenje
- tvrtka u teškoćama
- održiv plan restrukturiranja s različitim scenarijima
- nakon razdoblja restrukturiranja poduzetnik treba nastaviti s 

    poslovanjem bez daljnih operativnih potpora,
  - uvoñenje kompenzacijskih mjera,
- potpora mora biti ograničena na minimum (vlastiti doprinos 
poduzetnika i/ili vlasnika),

- u razdoblju restrukturiranja mogu se odobriti samo potpore 
    predviñene planom restrukturiranja,
- potpora se odobrava “jedanput i nikad više”
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- poduzetnik mora u potpunosti primjeniti plan restrukturiranja,
- davatelj potpore svake godine izvještava Agenciju o provoñenju 
plana restrukturiranja

- blaža pravila restrukturiranja primjenjuju se za tvrke u područjima
obuhvaćenim kartom regionalnih potpora, te za male i srednje 

poduzetnike,
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Program za sanaciju i restrukturiranje mora ispunjavati sljedeće uvjete:
- mali i srednji poduzetnici,
- odobren od strane Agencije,
- poduzetnik u teškoćama,
- programom se ne mogu obuhvatiti poduzetnici iz sektora koji imaju 

višak kapaciteta,
- dokazati dugoročnu održivost na tržištu,
- zabranjeno povećanje kapaciteta,
- potpora svedena na minimum,
- po pojedinom poduzetniku ne više od € 10 mil.,

- princip “jedanput i nikad više” mora se poštivati 
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Sadržaj programa:
- cilj ( restrukturiranje malih i srednjih poduzetnika)
- pravna osnova za donošenje programa
- regija na koju se primjenjuje
- sektor na koji se primjenjuje
- opis tvrtki na koje se program primjenjuje (npr. Mali i srednji)
- instrumenti dodjele državne potpore
- uvjeti dodijele (održiv plan, potvrda nezavisnog konzultanta, vrijeme 

restrukturiranja, opravdani troškovi i državne potpore, potpuna 
primjena plana itd.)

- maksimalni iznos potpore po pojedinom poduzetniku
- ukupan iznos potpore za cijeli program
- trajanje
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• Obveze Ministarstva za dodjelu potpore po programu:
• 1. izrada programa i upućivanje Agenciji na odobrenje
• 2. zaprimanje pojedinačnih planova restrukturiranja od poduzetnika
• 3. eliminiranje planova restrukturiranja koji ne zadovoljavaju uvjete 

iz programa
• 4. zahtjevi za izmjenama i dopunama planova restrukturiranja
• 5. donošenje odluke o dodjeli potpore
• 6. praćenje provedbe plana restrukturiranja
• 7. ukoliko se plan restrukturiranja ne provodi temeljem donesene

odluke nalaže se povrat dodijeljene potpore uvećane za zakonsku 
zateznu kamatu (momentalno 17%)

• 8. obavještavanje Agencije o korisnicima potpore



Hvala na pozornosti!

www.aztn.hr


