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NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA I ODGOVORI VEZANI ZA SMJERNICE ZA POMOĆ 
PODUZETNICIMA U TEŠKOĆAMA1 

 
1. Kome se obraća poduzetnik koji želi dobiti potporu po osnovi Smjernica za pomoć 

poduzetnicima u teškoćama, Model „C“? 

U Smjernicama je odreñeno da su resorna ministarstva zadužena za zaprimanje i 
ocjenu zahtjeva za dodjelom državnih potpora koje su predmet Smjernica, te time 
predstavljaju tijela kojima se mogu obraćati poduzetnici. Ministarstva će na svojim 
Internet  stranicama objaviti sve potrebne informacije vezane za Smjernice. 
Potrebno je voditi  brigu o kojem se području djelatnosti poduzetnika radi. Ako, 
primjerice, poduzetnik posluje u tekstilnoj industriji, obratit će se, odnosno potražit će 
dodatne informacije na  Internet stranici Ministarstva gospodarstva, rada i 
poduzetništva. 

2. Gdje se mogu pronaći podaci i kontakti Radnih skupina resornih ministarstava? 

Kao što je odreñeno točkom 8.3. Smjernica, ministarstva će na svojim Internet 
 stranicama objaviti sve relevantne informacije vezane za Smjernice, te kontakt podatke 
 stručne radne skupine. Svaki predmet dobit će svojeg rješavatelja/nositelja koji će biti 
 kontakt osoba za poduzetnika čiji predmet rješava. 

3. Da li je dovoljna komunikacija elektronskom poštom ili se ista provodi isključivo 
pismenim putem? 

Dostavljanje plana restrukturiranja u skladu sa Smjernicama, te prema ispunjenom 
Obrascu za podnošenje zahtjeva (prilog 1. Smjernica) isključivo se obavlja službenim 
pismenim putem prema resornom ministarstvu. Isto pravilo vrijedi i za dostavljanje svih 
ostalih dopuna, materijala i dokumenata, a koje eventualno resorno ministarstvo može 
naknadno zatražiti. Sva ostala operativna komunikacija, konzultacije i pitanja mogu se 
obavljati i elektroničkom poštom. Detaljna pravila o postupanju s pismenima u 
komunikaciji sa tijelima državne uprave mogu se pronaći u Uredbi o uredskom 
poslovanju (NN 01/09). 

 
4. Što zapravo znači  termin ''poduzetnik u teškoćama''? 

 
Poduzetnik u teškoćama je prvenstveno onaj 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 
srednjoročno ugrozili njegov opstanak. Detaljniji opis poduzetnika u teškoćama nalazi 
se u točki 4. Smjernica. 

 
 

                                                 
1 Pitanja i odgovori predstavljaju osnovne smjernice i pomoć poduzetniku prilikom odreñenja modela i razumijevanja procedure koja 

obuhvaća slanje zahtjeva za dodjelom državne potpore, osnovna načela dodjele državne potpore, obrazloženje elemenata 
restrukturiranja i pojašnjenje o postupanju nadležnih tijela u skladu sa Smjernicama za pomoć poduzetnicima u teškoćama. Odgovori 
su dijelom opće naravi i u svakom pojedinom dijelu poduzetnik mora dodatno obaviti i ostale pripremne radnje kako bi realizirao 
namjeru i mogućnost dodjele državne  potpore. 
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5. Tko odreñuje da je poduzetnik doista u teškoćama? 
 
  Resorno ministarstvo, kao davatelj državne potpore, dužno je utvrditi o tome radi li se o 

poduzetniku u teškoćama ili ne. Prilikom te analize pomoći će mu podaci iz 
dostavljenog plana restrukturiranja. Nakon što resorno ministarstvo utvrdi da je plan 
restrukturiranja u skladu s kriterijima iz Smjernica, dostavlja se prijedlog Agenciji za 
zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) koja i sama utvrñuje da li se radi o poduzetniku u 
teškoćama.  

 
6. Da li je jedino meritorno tumačenje resornog ministarstva ili AZTN ima ključnu ulogu? 

 
Vidjeti odgovor na pitanje br. 5. 

 
7. Ako poduzetnik posluje u sektoru poljoprivrede, da li je AZTN uključen u odobravanje 

državne potpore po njegovom zahtjevu? 
 

Zakonom o državnim potporama ureñena je nadležnost AZTN-a (odobravanje, nadzor 
provedbe i povrata državnih potpora i dr.). Kako predmet Zakona o državnim 
potporama nisu državne potpore poljoprivredi i ribarstvu, AZTN ne sudjeluje u postupku 
odobravanja državnih potpora poljoprivredi i ribarstvu (Zakon o strukturnoj potpori i 
ureñivanju tržišta u ribarstvu, Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju).  

 
8. Što poduzetnik čini ako ima dospjelu neplaćenu obvezu po javnim davanjima? Da li 

može i kome podnijeti zahtjev za obročnom otplatom dok izrañuje plan restrukturiranja? 
 

Prema Smjernicama poduzetnik može jedino podnijeti zahtjev za odgodom plaćanja 
dospjelih dugovanja prema državi po osnovi poreza, doprinosa i javnog duga, dok na 
osnovu Općeg poreznog zakona, neovisno o Smjernicama, poduzetnik može podnijeti 
zahtjev i za obročnom otplatom duga.  Zahtjev se može podnijeti Ministarstvu financija - 
Porezna uprava za vrijeme pripreme prijedloga državne potpore  (od trenutka 
podnošenja zahtjeva za dodjelom državne potpore resornom ministarstvu do trenutka 
donošenja odluke AZTN-a o prijedlogu državne potpore). Ako se radi o potpori u 
sektoru poljoprivrede i ribarstva, taj zahtjev može se podnijeti od trenutka podnošenja 
zahtjeva za dodjelom državne potpore resornom ministarstvu do trenutka dostave 
prijedloga plana restrukturiranja Vladi Republike Hrvatske na usvajanje. Ministarstvo 
financija, Porezna uprava prilikom zaprimanja zahtjeva postupa u skladu s propisima 
koji ureñuju poreze i javne financije. 

 
9. Da li ove Smjernice i tretman duga po javnim davanjima uključuju i davanja prema 

JLPRS ? 
 

Smjernicama su u točci 6. predviñeni instrumenti državne potpore koji se sastoje od 
otpisa i djelomičnog otpisa duga prema državi, te pretvaranja potraživanja države u 
udjel u kapitalu, a čime se u užem smislu instrumenata predviñenih Smjernicama 
isključuju dugovanja prema JLPRS i ostalim vjerovnicima. Dugovanja se odnose na 
dospjela javna davanja prema državi, a kako su ona definirana Općim poreznim 
zakonom (NN 147/08). Imajući u vidu da poduzetnici u teškoćama redovito bilježe i 
dugovanja po drugim osnovama, kako prema kreditnim institucijama, tako i prema 
dobavljačima, te ostalim pravnim osobama, pravila o državnim potporama za 
restrukturiranje predviñaju utvrñivanje modela sudjelovanja i drugih vjerovnika u 
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postupku provedbe plana restrukturiranja. U tom smislu potiču se poduzetnici da pri 
izradi plana restrukturiranja, a u suradnji s ostalim vjerovnicima, utvrde jasne mjere i 
aktivnosti razmjernog uključivanja i ovih dugovanja u cilju realizacije održivih uvjeta 
restrukturiranja i postizanja dugoročne stabilnosti poduzetnika, što je uvjet države za 
aktivno sudjelovanje kroz pojedini instrument državne potpore. 

 
10. Ukoliko je odobrena obročna otplata/odgoda plaćanja javnih davanja na deset mjeseci, a 

poduzetnik ne izradi plan restrukturiranja ili isti bude odbijen od AZTN-a što se zbiva? 

Ministarstvo financija može odobriti odgodu plaćanja dugovanja od najduže deset 
mjeseci. Ako AZTN u tom roku ne odobri državnu potporu iz plana restrukturiranja, 
Ministarstvo financija će poduzeti sve mjere u skladu s propisima koji ureñuju pitanje 
poreza i javnih financija, a što uključuje pokretanje svih postupaka koji podrazumijevaju 
prisilnu naplatu, ovrhu, te pokretanje stečaja. 

11. Da li resorno ministarstvo i Ministarstvo financija mogu odbiti plan restrukturiranja i 
zahtjev za dodjelom državne potpore i što se onda zbiva s poduzetnikom? 

 
Resorno ministarstvo ocjenjuje održivost plana restrukturiranja poduzetnika u skladu s 
njime predviñenim mjerama i aktivnostima, te ispunjavanjem uvjeta iz Smjernica i 
pravila o državnim potporama za restrukturiranje. Prilikom analize 
predmetnog/dostavljenog plana restrukturiranja resorno će ministarstvo, te Ministarstvo 
financija, utvrditi da plan restrukturiranja nije održiv ako mjere i aktivnosti njime 
predviñene, te pokazatelji budućeg poslovanja i stanja poduzetnika nakon procesa 
restrukturiranja, ne garantiraju dugoročno održivo i stabilno poslovanje bez daljnjih 
državnih potpora na temeljima tržišnog natjecanja. U tom slučaju odgovornost je uprave 
i vlasnika poduzetnika da samostalno utvrde druge načine podmirivanja dospjelih 
obveza prema državi ili samostalno pokrenu likvidaciju ili stečaj društva. Ako to 
poduzetnik ne učini samostalno Ministarstvo financija odnosno drugi najveći vjerovnici  
će u skladu s propisima kojima se ureñuju porezi pokrenuti postupke prisilne naplate, te 
druge radnje u skladu sa svojim ovlastima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima 
Republike Hrvatske. 

 
12. Koji su elementi zahtjeva za upućivanje plana restrukturiranja u proceduru prema 

Smjernicama i gdje se može pronaći obrazac ovog Zahtjeva? 
 

Zahtjev za upućivanje Plana restrukturiranja u proceduru predviñenu Smjernicama za 
pomoć poduzetnicima u teškoćama podnosi se na propisanom Obrascu, a koji čini 
Prilog 1. samih Smjernica i može se naći na Internet Stranicama Ministarstva financija, 
resornog ministarstva i službenom glasilu RH (NN 46/10). 
 

13. Kada poduzetnik može dostaviti resornom ministarstvu zahtjev za dodjelu državne 
potpore prema Smjernicama za pomoć poduzetnicima u teškoćama? 

  
U skladu sa Smjernicama poduzetnik može podnijeti zahtjev za dodjelu državne 
potpore nakon što izradi plan restrukturiranja i financijske konsolidacije. 

 
Zahtjev za dodjelu državne potpore (koji sadrži plan restrukturiranja i financijske 
konsolidacije) dostavlja se resornom ministarstvu u obliku standardnog obrasca, koji se 
nalazi u prilogu Smjernica. 
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Potrebno je istaknuti da će državnu potporu prema ovim Smjernicama moći dobiti 
jedino poduzetnik koji izradi kvalitetan i dugoročno održiv plan restrukturiranja. Takoñer, 
jedan od osnovnih uvjeta za dobivanje državne potpore jest taj da se doista radi o 
poduzetniku u teškoćama, što utvrñuje resorno ministarstvo (davatelj državne potpore) 
u skladu sa Smjernicama. 

 
14. Da li su Smjernice u dijelu priloga o elementu plana restrukturiranja dostatne za 

podnošenje zahtjeva i evaluaciju? 
 

Prilog 2. Smjernicama čini Naputak za izradu plana restrukturiranja, a koji predstavlja 
tek okvirni obvezni sadržaj svakog plana restrukturiranja koji se upućuje u proceduru. 
Sadržaj naveden u ovom naputku nije iscrpan, te se isti proširuje ovisno o sektoru u 
kojem poduzetnik posluje, specifičnim problemima u poslovanju, te mjerama i 
aktivnostima usko vezanima za svaki pojedinačni predmet restrukturiranja. Svako 
proširivanje sadržaja plana restrukturiranja, a ako se time postiže dodatna jasnoća i 
dokazuje njegova uspješnost, svakako je poželjno, ali dok god su mjere i aktivnosti koje 
se predviñaju u skladu s pravilima o državnim potporama, te praksom koja se iščitava iz 
rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i Europske komisije. 

 
15. Što znači da se potpora ne smije odobravati sljedećih deset godina, a iznimno pet 

godina? 
 

Potpore za restrukturiranje trebale bi se dodijeliti samo jednom. Ako je poduzetnik već 
primio ovakvu vrstu potpora i traži novu, može se smatrati da se teškoće neprestano 
ponavljaju, te da ponovljene intervencije države dovode do značajnog narušavanja 
tržišnog natjecanja, što nije prihvatljivo. Meñutim, ako je potrebno,potpore se mogu 
ponovno dodijeliti poduzetniku, ali jednom u 10 godina (odnosno 5 godina kada se radi 
o potpori sektoru poljoprivrede). Samo u iznimnim slučajevima može se dopustiti 
dobivanje ove vrste potpore i ako nije proteklo navedeno vrijeme, i to uglavnom ako se 
radi o slučajevima na koje poduzetnik nije mogao utjecati. 

 
16. Da li se to vrijeme računa od dana dobivanja potpore ili od dana završetka postupka 

restrukturiranja? 
  

Rok od 10 godina u kojem se ne može ponovo dobiti potpora za restrukturiranje računa 
se od završetka razdoblja restrukturiranja. 

 
17. Da li poduzetnik može primati neke druge potpore za vrijeme postupka restrukturiranja? 

 
Korisniku državne potpore za restrukturiranje mogu se tijekom razdoblja provedbe 
restrukturiranja dodijeliti i horizontalne potpore (primjerice za istraživanje, razvoj i 
inovacije, usavršavanje, zaštitu okoliša i uštedu energije, za poticanje ulaganja rizičnog 
kapitala) ukoliko se dokaže da su neophodne za provedbu restrukturiranja, a što znači 
da je isto potrebno navesti u planu restrukturiranja koji se dostavlja u skladu s ovim 
Smjernicama. 
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18. Moraju li se navesti ovi elementi o potporama za vrijeme restrukturiranja ili se one 
dodjeljuju automatski? 

 
Ako poduzetnik temelji dio procesa restrukturiranja na horizontalnim državnim 
potporama za odreñene projekte, u tom slučaju i ove se potpore moraju jasno navesti u 
planu restrukturiranja, te se mora dokazati njihova komplementarnost  s ostalim 
mjerama i aktivnostima koje on predviña. No isto ne isključuje obvezu provedbe 
procesa odobravanja ovih državnih potpora u skladu s propisima kojima se ureñuju 
državne potpore, a što kod pojedinačnih potpora znači pozitivno rješenje Agencije za 
zaštitu tržišnog natjecanja. 

 
19. Ako ne uspije restrukturiranje da li poduzetnik može od države zatražiti neku drugu vrstu 

potpore i koju? 
 

Neuspjeh restrukturiranja podrazumijeva da poduzetnik i nakon provedbe plana 
restrukturiranja nije u mogućnosti voditi održivo i stabilno poslovanje bez državnih 
potpora. U tom slučaju poduzetnik više ne ispunjava uvjete da dobivanje drugih vrsta 
državnih potpora, osim onih horizontalne namjene, pod uvjetom pozitivnog rješenja 
Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a u skladu s odredbama propisa koji ureñuju 
državne potpore. 

 
20. Ako proces restrukturiranja završi četiri godine prije nego je to utvrñeno planom 

restrukturiranja, da li to znači da poduzetnik može nakon godinu dana ponovno zatražiti 
potporu za restrukturiranje? 

 
Vidjeti odgovor na pitanje br. 14. i 15. U načelu ponovna potpora za restrukturiranje, 
unatoč prijevremenom završetku restrukturiranja, odobrava se u skladu s propisima iz 
područja državnih potpora i ne može se odobriti u narednih 10, odnosno 5 godina kako 
je to navedeno u prijašnjim odgovorima. 

 
21. Koja je uloga AZTN-a i zašto AZTN nije nadležan za sektor poljoprivrede? 

 
Vidjeti odgovor na pitanje br. 7. 

 
22. Što je to održivi plan restrukturiranja i kako ga izraditi? 
 

Održiv plan restrukturiranja je onaj koji poduzetniku osigurava promjenu strukture koja 
će mu omogućiti da nakon dovršetka restrukturiranja pokrije sve svoje troškove 
uključujući amortizaciju i financijske obveze. Očekivani povrat ulaganja mora biti 
dostatan kako bi omogućio restrukturiranom poduzetniku da se oslanjajući na vlastite 
snage natječe na tržištu. 
 
Plan restrukturiranja izrañuje se na način da sadrži minimalno sve elemente navedene 
u Naputku za izradu plana restrukturiranja - Prilog 2. Smjernica (obuhvaća elemente 
reorganizacije i racionalizacije, povećanje rentabilnosti, kompenzacijske mjere, vlastiti 
doprinos, što kraće trajanje restrukturiranja i uspostavljanje dugoročne održivosti). 

 
Restrukturiranje obično uključuje jedan ili više od slijedećih elemenata: reorganizaciju i 
racionalizaciju poduzetnikovih djelatnosti na učinkovitijoj osnovi – napuštanje djelatnosti 
koja je donosila gubitke, restrukturiranje djelatnosti koje mogu postati konkurentne, 
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razvoj novih i poboljšanih proizvoda i proizvodnih procesa, i financijsko restrukturiranje-
dovoñenje svježeg kapitala, smanjenje duga. 

  
23. Gdje se mogu pronaći pravila vezana za potpore za restrukturiranje i spašavanje? 
 

Elementi vezani uz potpore za restrukturiranje i spašavanje mogu se naći u 
Smjernicama za pomoć poduzetnicima u teškoćama (N/N 46/2010) i Odluci o 
objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje (N/N 20/2007). 

 
24. Što je to potpora za spašavanje (sanaciju)? 

 
Potpora za sanaciju dodjeljuje se radi osiguranja nastavka poslovanja poduzetnika dok 
se ne pripremi plan restrukturiranja. Temeljno je načelo da potpora za sanaciju 
omogućuje vremenski ograničenu potporu poduzetniku koji je suočen sa značajnim  
pogoršanjem svoje financijske situacije koje se odražava u akutnoj krizi likvidnosti ili 
tehničkoj insolventnosti. Ova potpora bi se trebala dodijeliti samo jednom, u trajanju od 
najviše šest mjeseci, a iznimno se može produžiti o čemu odluku/rješenje donosi AZTN.   

 
25. Može li poduzetnik dobiti državno jamstvo kao potporu u skladu s ovim Smjernicama i u 

kojem iznosu? 
 

Na temelju ovih Smjernica državna potpora se može dodijeliti samo u obliku otpisa i 
djelomičnog otpisa duga prema državi, te pretvaranja potraživanja države u udjel u 
kapitalu – dokapitalizacija. Davanje jamstava poduzetnicima nije predviñeno ovim 
Smjernicama.  

Vezano za državna jamstva, posebice treba imati na umu kako je Vlada Republike 
Hrvatske donijela Zakon o jamstvenom fondu i predmetni podzakonski akt koji ureñuje 
mogućnost dobivanja jamstava za poduzetnike koji se zapali u teškoće nakon 01. 
srpnja 2008. godine. 

26. Koje su temeljne obveze i elementi plana restrukturiranja koji se posebno ocjenjuju 
prilikom razmatranja odobrenja državne potpore? 

 
Vidjeti odgovor na pitanje 21. i 22., uz napomenu da je glavna obveza poduzetnika u 
teškoćama izrada dugoročno održivog Plana restrukturiranja. Posebno će se evaluirati: 
 

- vlastiti doprinos poduzetnika u postupku restrukturiranja, 
- svoñenje troškova restrukturiranja na najmanji mogući iznos, 
- kompenzacijske mjere,  
- načelo jednokratnosti dodjele državne potpore za restrukturiranje, 
- zbrinjavanje radnika 

 
27. Što je to SWOT analiza? 

 
SWOT analiza predstavlja koristan alat za analizu trenutačne situacije poduzetnika na 
tržištu i analizu resursa tzv. situacijsku analizu poduzetnika. Ona se temelji na 
analiziranju snaga i slabosti poduzetnika, te prilika i prijetnji iz okoline. Na osnovu 
SWOT analize poduzetnik bolje razumije okolinu u kojoj posluje, te vlastite snage i 
slabosti. Odgovori koje dobije SWOT analizom poduzetnik treba koristiti za donošenje 
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važnih strateških odluka – definiranje misije i vizije, budućih ciljeva, te strategija, 
pomoću kojih će se ostvariti postavljeni ciljevi. 

 
S – snage (strengths) - odnosi se na resurse poduzetnika, koji se mogu iskoristiti kao 
osnova za razvijanje konkurentske prednosti. Razmišljajte o snagama sa vašeg 
stajališta, ali i sa stajališta vaših partnera, konkurenata i svih drugih s kojima radite. 
 
W – slabosti (weaknesses) – nedostatak odreñenih resursa (snaga) može se 
promatrati kao slabost. Opet, ne zaboravite na slabosti gledati i sa strane drugih – rade 
li vaši konkurenti bolje od vas? Zašto? 
 
O – prilike (opportunities) – analiza eksterne okoline poduzetnika može ukazati na 
postojanje novih prilika za rast i ostvarivanje profita poduzetnika. 
 
T – prijetnje (threats) – promjene u eksternoj okolini mogu predstavljati i prijetnje za 
rast i razvoj poduzetnika, te njegov opstanak na tržištu. 

 
Analiza snaga (S) i slabosti (W) predstavlja internu analizu poduzeća, dok analiza 
prilika (O) i prijetnji (T) eksternu analizu tj. analizu eksterne okoline u kojoj poduzetnik 
djeluje. 

 
Izrañujući SWOT analizu poduzetnik treba stalno imati na umu kako se (i da li se) 
odreñene slabosti poduzetnika ili prijetnje iz okoline mogu pretvoriti u snage ili prilike, 
koje poduzetnik može iskoristiti za postizanje konkurentske prednosti na tržištu. 

 
28. Kojim osnovnim financijskim indikatorima poduzetnik mora posvetiti pažnju? 
 

Svaki poduzetnik prilikom izrade plana restrukturiranja koristi financijska izvješća; 
Račun dobiti i gubitka, Bilancu, Bilješke uz financijska izvješća, Novčani tijek, Izvješće 
revizije kao i ostale financijske indikatore (pokazatelj profitabilnosti, ekonomičnosti, 
rentabilnosti  koeficijent tekuće likvidnosti, koeficijent financijske stabilnosti, stupanj 
samofinanciranja, stupanj zaduženosti, pokazatelj aktivnosti), koji odražavaju narav 
poslovnih politika i učinke restrukturiranja, a dio su sveobuhvatne financijske analize i 
alata koji se koriste prilikom izrade plana restrukturiranja i financijske konsolidacije.  

 
29. Što je to kompenzacijska mjera? 

Kako bi se osiguralo da državne potpore, predložene u planu restrukturiranja, proizvode 
minimalne negativne učinke na trgovinske uvjete, tako da željeni  pozitivni učinci 
nadvladaju negativne učinke, poduzetnik mora odrediti kompenzacijske mjere. Prilikom 
odreñivanja primjerenih kompenzacijskih mjera  mora se uzeti u obzir  cilj ponovne 
uspostave dugoročne rentabilnosti poduzetnika. Kompenzacijske mjere mogu se 
sastojati od prodaje ili prijenosa  imovine, smanjenja kapaciteta ili zastupljenosti na 
tržištu, te smanjenja zapreka pristupu tržištu na mjerodavnim tržištima. 

30. Zašto plan restrukturiranja mora sadržavati kompenzacijsku mjeru? 
 

Kako bi se osiguralo da državne potpore, predložene u planu restrukturiranja, proizvode 
minimalne negativne učinke na trgovinske uvjete, tako da željeni pozitivni učinci 
nadvladaju negativne učinke, poduzetnik mora odrediti kompenzacijske mjere. 
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Meñutim, kada se radi o potporama malim poduzetnicima, ne traži se donošenje 
kompenzacijskih mjera, osim ako nije drugačije odreñeno u pravilima za državne 
potpore koje se odnose na odreñeni sektor.  

 
Dodjela državnih potpora poduzetniku u poteškoćama predstavlja odreñenu prednost u 
odnosu na poduzetnika koji posluje pozitivno i efikasno koristi unutarnje, ali i vanjske 
resurse u poslovanju. Time se u odreñenoj mjeri narušava tržišno natjecanje, jer se 
pomaže dozvoljenom državnom potporom poduzetnik koji nije uspješno provodio 
poslovne politike. Kako bi se umanjile tržišne distorzije i eliminirali utjecaji 
„nagrañivanja“ gubitaša, primatelj državne potpore mora donijeti kompenzacijske mjere, 
što je u skladu s načelima tržišne ekonomije, odnosno tržišnog natjecanja i svih propisa 
koji „pokrivaju“ ovo područje. 

 
31. Što znači smanjenje kapaciteta u okviru plana restrukturiranja? 

 
Smanjenje kapaciteta u okviru plana restrukturiranja znači, smanjenje kapaciteta 
odreñenih  djelatnosti ili proizvoda odnosno ograničavanje zastupljenosti poduzetnika 
na tržištu.  

 
Otpis dugova i zatvaranje djelatnosti koje posluju s gubicima, koji su u svakom slučaju 
potrebni za ponovno uspostavljanje rentabilnosti, neće se u svrhu ocjenjivanja 
kompenzacijskih mjera smatrati smanjenjem kapaciteta ili tržišne zastupljenosti. Takvo 
ocjenjivanje uzimat će u obzir i prethodno dodijeljene potpore za sanaciju.  

 
Evaluaciju svih elemenata, pa time i elementa smanjenja kapaciteta, ocjenjuje resorno 
ministarstvo i Ministarstvo financija, s time da u proceduri odobravanja državne potpore 
AZTN može zahtijevati i dodatne mjere/aktivnosti u skladu sa svojom nadležnosti. 

 
  

32. Zbog čega mora postojati vlastiti doprinos restrukturiranju? 
 

Iznos i intenzitet potpore moraju biti strogo ograničeni na najmanju neophodnu razinu 
troškova restrukturiranja potrebnih za provoñenje mjera restrukturiranja u okviru 
postojećih izvora financiranja poduzetnika, njegovih dioničara ili poslovne grupe kojoj 
pripada. Od korisnika potpore očekuje se da značajno doprinese procesu 
restrukturiranja iz svojih vlastitih sredstava. Takav doprinos je znak da tržišta vjeruju u 
izvedivost ponovne uspostave održivosti (rentabilnosti). 

 
 

33. Što podrazumijeva vlastiti doprinos? 
 

Od korisnika potpore očekuje se da značajno doprinese procesu restrukturiranja, 
pokrivanjem dijela troškova restrukturiranja iz svojih vlastitih sredstava, uključujući 
prodaju imovine koja nije neophodna za opstanak poduzetnika, ili iz vanjskih izvora 
financiranja po tržišnim uvjetima. U slučaju velikih poduzetnika vlastiti doprinos vlasnika 
bi trebao iznositi najmanje 50 posto, u slučaju srednjih poduzetnika najmanje 40 posto, 
a u slučaju malih poduzetnika najmanje 25 posto. Konačni iznos prikladnosti kako 
vlastitog doprinosa, tako i kompenzacijskih mjera, u konačnici odreñuje AZTN, a nakon 
zaprimljenih analiza i očitovanja resornih ministarstava koji se upućuju u AZTN na 
daljnju proceduru. 
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34. Ukoliko poduzetnik pronañe strateškog partnera, da li se i njegov doprinos smatra u 

okviru vlastitog doprinosa? 
 

Da, strateški partner preuzima odreñena  prava i obveze  u procesu restrukturiranja, 
ukoliko postaje vlasnik djela  ili cijelog društva. 

 
35. Ako poduzetnik ima strateškog partnera, kako to dokazuje u zahtjevu kojim upućuje plan 

restrukturiranja u proceduru?  
 

Poduzetnik treba pribaviti pismo namjere od strateškog partnera i odluku NO/Skupštine  
koja prihvaća uvjete navedene u dijelu promjene vlasničke strukture kojim će se 
omogućiti ulazak strateškog partnera. Sve aktivnosti u tom smislu provode se u skladu 
s odredbama propisa kojima se ureñuje poslovanje trgovačkih društava. 

 
36. Što se podrazumijeva pod doprinosom primjerice banke? 

 
Primjerice; reprogram  kredita, smanjenje kamatne stope na postojeće kredite ili druge 
mjere ovisno o poslovnoj banci poduzetnika i ostalim uvjetima koje izravno dogovaraju 
poduzetnik i banka, odnosno druga financijska institucija.  

 
37. Što ako neki vjerovnici ne žele poduprijeti plan restrukturiranja? 

 
Ukoliko ostali vjerovnici ne žele poduprijeti plan restrukturiranja, država neće moći 
aktivno sudjelovati kroz pojedini instrument državne potpore, a što se ocjenjuje ovisno o 
konkretnim slučajevima i ostalim predviñenim mjerama. Meñutim, treba istaknuti kako je 
s gledišta prihvatljivosti sudjelovanja države važno suglasje najvećih vjerovnika koji u 
velikoj mjeri utječu na stabilnost poslovanja, a na što će se posebno obraćati pažnja 
prilikom ocjene zaprimljenih zahtjeva za dodjelom državne potpore u skladu sa 
Smjernicama. 

 
 

38. Zahtjevu za dodjelu državne potpore, kojeg poduzetnik dostavlja resornom ministarstvu, 
mora se priložiti, izmeñu ostalog, i izjava o osiguranju izvršenja obveza predviñenih 
planom restrukturiranja odgovarajućim instrumentima osiguranja. Što se smatra 
odgovarajućim instrumentom osiguranja? 

    
Planom restrukturiranja, koji je sastavni dio zahtjeva za dodjelom državne potpore, 
poduzetnik mora, izmeñu ostalog, osigurati sudjelovanje u postupku restrukturiranja 
vlastitim sredstvima, uključujući prodaju imovine koja nije neophodna za opstanak 
poduzetnika, ili iz vanjskih izvora financiranja. Isto tako, poduzetnik će morati odrediti 
kompenzacijske mjere kojima je cilj ponovno uspostaviti dugoročnu rentabilnost 
poduzetnika.  
  
Radi osiguranja uspješne provedbe postupka restrukturiranja, odnosno svih aktivnosti 
poduzetih prilikom provedbe plana restrukturiranja, potrebno je dostaviti resornom 
ministarstvu u zahtjevu za dodjelom državne potpore i izjave o odgovarajućim 
osiguranjima. Ako se plan restrukturiranja neće provoditi kako je odreñeno, resorno 
ministarstvo (davatelj državne potpore) će aktivirati instrumente osiguranja te naložiti 
povrat iznosa državne potpore uz zakonske zatezne kamate.  
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Instrumenti osiguranja se odreñuju ovisno o sadržaju konkretnog plana restrukturiranja, 
odnosno ovisno o aktivnostima predviñenim samim planom restrukturiranja. 
  
U skladu sa zakonskim propisima (Zakonom o platnom prometu, Zakonom o mjenici, 
Zakonom o čeku, itd.) osim instrumenta osiguranja gotovinskog plaćanja postoje i ostali 
instrumenti osiguranja plaćanja, ovisno o mogućnostima i specifičnostima 
poslovanja poduzetnika, a to su: oblici obračunskog plaćanja (cesija, prijeboj, i sl.), 
različite vrste mjenica, čekova, zadužnice, jamstvo.  
  
Iznos, vrstu i način osiguranja odreñuje resorno ministarstvo u suradnji s Ministarstvom 
financija, te se isti pohranjuju u resornom ministarstvu nakon što predmetna državna 
potpora bude odobrena u skladu s propisima koji ureñuju područje državnih potpora. 

  
 

39. Što se zbiva ukoliko AZTN traži dodatne podatke za dodjelu državne potpore? 
 

AZTN u postupku odobravanja državnih potpora postupa po pravilima Zakona o  
državnim potporama (NN 140/05.). U skladu s člankom 9. ovog Zakona AZTN je 
ovlašten u svrhu postupka odobravanja državne potpore od davatelja potpore (resornog 
ministarstva) i/ili korisnika potpore (poduzetnika) pisanim aktom zahtijevati sve podatke 
i isprave koje smatra potrebnima za provedbu toga postupka. Davatelj državne potpore 
i/ili korisnik državne potpore dužni su pisanim putem u roku koji odredi AZTN dostaviti 
sve tražene podatke i isprave. Taj rok ne može biti kraći od 8 dana niti dulji od 30 dana. 
Ako i nakon ponovljenog zahtjeva davatelj državne potpore i/ili korisnik državne potpore 
ne dostavi tražene podatke i isprave, smatra se da je davatelj državne potpore povukao 
prijedlog za odobravanje državne potpore. Meñutim, davatelj državne potpore može 
dostaviti ATZN-u pisano obrazloženje u kojem smatra da je prijedlog za odobravanje 
državne potpore potpun budući traženi podaci i isprave ne postoje ili su već dostavljene 
AZTN-u. 

 
 

40. Da li se u tom pogledu poduzetnik izravno obraća AZTN-u ili sve ide preko resornog 
ministarstva? 

 
Tijekom postupka odobravanja državnih potpora od strane AZTN-a davatelji državnih 
potpora (resorna ministarstva) i korisnici državnih potpora (poduzetnici) izravno 
komuniciraju s AZTN-om. 

 
41. Što se zbiva kada AZTN izda rješenje kojim se odobrava državna potpora? 

 
Nakon rješenja AZTN-a kojim se odobrava državna potpora, resorno ministarstvo 
prijedlog Plana restrukturiranja s prijedlogom odluke dostavlja Vladi Republike 
Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske razmatra prijedlog i donosi odluku. 

 
 

42. Što se zbiva kada AZTN izda rješenje kojim se ne odobrava državna potpora? 
 

Državne potpore se ne mogu dodijeliti bez odobrenja AZTN-a. Državne potpore 
dodijeljene bez odobrenja AZTN-a su nezakonite, te je AZTN ovlašten naložiti povrat 
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svakog iznosa iskorištene državne potpore uvećan za zakonske zatezne kamate. 
Potrebno je naglasiti da protiv akata AZTN-a nije dopuštena žalba, ali je moguće 
pokrenuti spor. Sve navedeno se naravno ne odnosi na državne potpore u sektoru 
poljoprivrede i ribarstva, za koje se ne traži prethodno odobrenje AZTN-a, ali se traži da 
se postupak restrukturiranja provede po kriterijima sukladno Smjernicama za pomoć 
poduzetnicima u teškoćama (NN 46/10) Odluci o objavljivanju pravila o državnim 
potporama za sanaciju i restrukturiranje (NN 20/07)     

 
  
 


