
Budući je: 
- odredbama Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06, 25/13) utvrđeno kako 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje: HBOR) djelatnosti i poslove iz predmeta poslovanja 
HBOR-a obavlja sukladno propisima o državnim potporama; 

- odredbama Zakona o državnim potporama (NN 47/14, dalje: Zakon) određeno kako je de minimis 
potpora uređena važećom uredbom Europske unije koja zbog svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti 
narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica Europske unije te 
ne predstavlja državnu potporu iz čl. 107. st. 1. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije (dalje: 
Ugovor); 

-  čl.3.st.1. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. 
i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013., dalje: 
Uredba br. 1407/2013) određeno ukoliko mjere potpore ispunjavaju uvjete predviđene istom 
Uredbom, smatra se da ne ispunjavaju sve kriterije iz čl. 107. st. 1. Ugovora te se stoga izuzimaju 
od obveze  prijave iz čl.108. st.3. Ugovora; 

- čl.2. st.1. Uredbe  Komisije (EU) br. 360/2012 оd 25. travnja 2012. godine o primjeni članaka 107. 
i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore koje se dodjeljuju 
poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa (SL L 114, 26.04.2012., dalje: 
Uredba br. 360/2012) određeno kako potpore odobrene poduzetnicima koji pružaju usluge od 
općeg gospodarskog interesa koje ispunjavaju uvjete određene u st.2. do st.8. istog članka, smatra 
se da ne ispunjavaju sve kriterije iz čl. 107. st. 1. Ugovora te se stoga izuzimaju od obveze  prijave 
iz čl.108. st.3. Ugovora; 

- utvrđeno kako su de minimis potpore horizontalne potpore čiji ciljevi i uvjeti odobrenja nisu 
određeni  na način kako su određeni pravnim izvorima koji uređuju ostale kategorije državnih 
potpora, te se stoga mogu odobravati i za obrtna sredstva kao važan način financiranja kojim se 
osnažuje likvidnost poduzetnika,  

a u svrhu: 
- utvrđivanja osnovnih uvjeta financiranja pojedinih ciljnih skupina temeljem kojih će HBOR 

izrađivati kreditne programe i provoditi svoje Zakonom o HBOR-u utvrđene djelatnosti iz 
predmeta poslovanja prilikom odobravanja de minimis potpora, 

- Donošenja jedinstvenog akta, odnosno pravilnika za postupanje nadležnih stručnih službi HBOR-a 
prilikom izračuna, provedbe, evidentiranja i izvještavanja o de minimis potporama,  

i vodeći računa kako je: 
- usklađenost poslovanja s važećim propisima zadaća Uprave i Nadzornog odbora HBOR-a, višeg i 

srednjeg menadžmenta, radnika i svih stručnih službi HBOR-a; 
- uslijed promjena važećih propisa za programsko razdoblje 2014-2020 godine potrebno na 

primjereni način uskladiti vođenje poslovanja HBOR-a i tumačiti osnovne uvjete financiranja; 
Uprava HBOR-a donosi sljedeći:  
 
 
 
 

PRAVILNIK O DODJELI POTPORE MALE VRIJEDNOSTI 
 

DIO  I. ZAJEDNIČKE ODREDBE I DODJELA POTPORE MALE VRIJEDNOSTI 
SUKLADNO UREDBI br. 1407/2013 

 
 



2 
 

Područje primjene 
Članak 1. 

 
(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se prilikom odobravanja potpora poduzetnicima u svim sektorima, uz 

iznimku: 
a) potpora koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako 

je obuhvaćeno Uredbom Vijeća (EZ-a) broj 104/2000(1); 
b) potpora koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih 

proizvoda,  
c) potpora koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište 

poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima: 
i. ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda 

kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u 
pitanju,   

ii. ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na 
primarne proizvođače; 

d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore 
koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem 
distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznim djelatnošću; 

e) potpora koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih. 
(2) Ako poduzetnik djeluje u sektorima navedenima u stavku 1. točkama (a), (b) ili (c) i djeluje u jednom 

ili više sektora ili ima druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene Uredbe br. 1407/2013 
i/ili Uredbe br. 360/2012, odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na potpore odobrene u vezi s tim 
drugim sektorima ili djelatnostima, uz uvjet da HBOR osigura na primjeren način, na primjer 
razdvajanjem djelatnosti ili troškova, da djelatnosti u sektorima koji su isključeni iz područja primjene 
ovog Pravilnika ne ostvaruju korist od de minimis potpore dodijeljene na temelju ovog Pravilnika.  

 
 

Definicije 
Članak 2. 

(1) Za potrebe primjene ovog Pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije:  
a. „poljoprivredni proizvodi“ su proizvodi koji su navedeni u Prilogu I Ugovora, odnosno 

Privitku I ovom Pravilniku, osim proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom 
Vijeća (EZ-a) broj 104/2000; 

b. “prerada poljoprivrednih proizvoda“ znači svi postupci prerade poljoprivrednog proizvoda 
koji za ishod imaju proizvod koji je također poljoprivredni proizvod, osim u 
poljoprivrednim djelatnostima potrebnim za pripremu životinjskog ili biljnog  proizvoda za 
prvu prodaju; 

c. „stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda“ znači držanje ili izlaganje s ciljem  prodaje, 
ponuda na prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja u promet, osim prve prodaje 
primarnog proizvođača preprodavačima ili prerađivačima te svih aktivnosti kojima se 
proizvod priprema za takvu prvu prodaju; prodaja primarnog  proizvođača krajnjim 
potrošačima smatra se stavljanjem na tržište ako se odvija u  posebnim prostorima 
namijenjenima za tu svrhu.  

 

                                                            
1 Uredba Vijeća (EZ) br. 104/2000 od 17.12.1999. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture  

(SL L 17, 21.01.2000.) 
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Definicija poduzetnika – povezani poduzetnici 
Članak 3. 

(1) Za potrebe ove Uredbe pojmom „jedan poduzetnik” obuhvaćeni su svi poduzetnici koji su u 
najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 

a. jedan poduzetnik ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzetniku; 
b. jedan poduzetnik ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog 

ili nadzornog tijela drugog poduzetnika; 
c. jedan poduzetnik ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugog poduzetnika prema 

ugovoru sklopljenom s tim poduzetnikom ili prema odredbi statuta ili društvenog 
ugovora tog poduzetnika; 

d. jedan poduzetnik koji je dioničar ili član u drugom poduzetniku, kontrolira sam, u skladu 
s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzetnika, većinu glasačkih prava 
dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzetniku. 

(2) Poduzetnici  koji su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) 
preko jednog ili više drugih poduzetnika isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.  

 
De minimis potpora 

Članak 4. 
(1) Ukupan iznos de minimis potpore koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200 

000 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan odobrenja 
državne potpore tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. 

(2) Ukupan iznos de minimis potpore koja se dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni 
prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100 000 EUR u kunskoj 
protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan odobrenja državne potpore 
tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Ta de minimis potpora ne smije se koristiti za 
kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta. 

(3) Ako poduzetnik obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu te druge djelatnosti na 
koje se primjenjuje gornja granica od 200 000 EUR, gornja granica od 200 000 EUR u kunskoj 
protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan odobrenja državne potpore 
primjenjuje se na poduzetnika uz uvjet da HBOR osigura, na primjeren način, na primjer 
razdvajanjem djelatnosti ili troškova, da korist od djelatnosti cestovnog prijevoza robe ne 
premašuje 100 000 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke 
na dan odobrenja državne potpore i da se nijedna de minimis potpora ne koristi za kupovinu vozila 
za cestovni prijevoz tereta. 

(4) Gornje granice utvrđene u stavku 2. primjenjuju se bez obzira na oblik de minimis potpora ili na 
cilj koji se namjerava postići te neovisno o tome financira li se potpora koju dodjeljuje HBOR (i 
drugi davatelji u RH) u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Unije.  

(5) Razdoblje od tri godine određuje se na temelju fiskalne godine. 
(6) Za potrebe gornjih granica iz stavka 2. ovog članka potpore se izražavaju kao bespovratna novčana 

sredstva. Svi iznosi koji se primjenjuju bruto su iznosi, tj. iznosi prije odbitka poreza i drugih 
naknada. Ako se potpora ne dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava, iznos potpore jednak je 
bruto novčanoj protuvrijednosti potpore. 

(7) Ako bi se dodjelom novih de minimis potpora mogla premašiti odgovarajuća gornja granica iz 
stavka 2., ni jedna od tih novih potpora ne može imati koristi od ovog Pravilnika. 
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Trenutak dodjele potpore i diskont 
Članak 5. 

(1) De minimis potpora smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik u skladu s odgovarajućim 
nacionalnim pravnim poretkom stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu 
isplate de minimis potpore poduzetniku. 

(2) Potpore koje se isplaćuju u više obroka diskontiraju se na vrijednost potpore u trenutku njezine 
dodjele. Kamatna stopa koja se primjenjuje pri diskontiranju je diskontna kamatna stopa koja se 
primjenjuje u trenutku dodjele. 

 
Spajanje i razdvajanje poduzetnika 

Članak 6. 
(1) U slučaju spajanja i preuzimanja, pri utvrđivanju prelazi li se primjenjiva gornja granica bilo kojom 

novom de minimis potporom dodijeljenom novom poduzetniku ili poduzetniku preuzimatelju, u 
obzir se uzimaju sve prethodne de minimis potpore dodijeljene bilo kojem od poduzetnika 
uključenih u postupak spajanja. De minimis potpore koje su propisno dodijeljene prije spajanja ili 
preuzimanja i dalje su u skladu sa zakonom. 

(2) Ako se jedan poduzetnik podijeli na dva ili više zasebnih poduzetnika, de minimis potpora 
dodijeljena prije podjele dodjeljuje se poduzetniku koji je od nje ostvario korist, što je načelno 
poduzetnik koji je preuzeo djelatnosti za koje je korištena de minimis potpora. Ako takva 
raspodjela nije moguća, de minimis potpora razmjerno se dodjeljuje na temelju knjigovodstvene 
vrijednosti vlasničkog kapitala novih poduzetnika na datum stupanja na snagu podjele. 
 

Izračun bruto novčane protuvrijednosti i transparentnost potpore 
Članak 7. 

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje samo na potpore za koje je moguće prethodno točno izračunati bruto 
novčanu protuvrijednost bez potrebe za procjenom rizika („transparentne potpore”).  

(2) Potpore sadržane u bespovratnim sredstvima ili subvencioniranim kamatnim stopama smatraju se 
transparentnim de minimis potporama. 

(3) Potpore sadržane u zajmovima smatraju se transparentnim de minimis potporama ako: 
a. korisnik nije predmet skupnog stečajnog postupka niti ispunjuje kriterije za pokretanje 

skupnog stečajnog postupka na zahtjev njegovih vjerovnika u skladu s nacionalnim 
zakonodavstvom. U slučaju velikih poduzetnika, korisnik je u situaciji koja odgovara 
najmanje kreditnom rejtingu B-; i 

b. zajam je osiguran kolateralom koji pokriva najmanje 50 % zajma i zajam iznosi 1 000 000 
EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 
odobrenja državne potpore (ili 500 000 EUR za poduzetnike koji obavljaju cestovni prijevoz 
tereta) u razdoblju od pet godina ili 500 000 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem 
tečaju Hrvatske narodne banke na dan odobrenja državne potpore (ili 250 000 EUR za 
poduzetnike koji obavljaju cestovni prijevoz tereta) u razdoblju od deset godina; ako je 
zajam manji od ovih iznosa i/ili odobren je na razdoblje kraće od pet odnosno deset 
godina, bruto novčana protuvrijednost tog zajma izračunava se kao razmjerni dio gornje 
granice utvrđene u članku 3. stavku 2.; ili 

c. bruto novčana protuvrijednost izračunana na temelju referentne stope koja se 
primjenjivala u trenutku dodjele. 

(4) Potpore sadržane u dokapitalizacijama smatraju se transparentnim de minimis potporama samo 
ako ukupan iznos javne dokapitalizacije ne premašuje gornju granicu za de minimis potpore. 
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(5) Potpore sadržane u mjerama rizičnog financiranja u obliku vlasničkog ili kvazivlasničkog ulaganja 
smatraju se transparentnim de minimis potporama samo ako kapital dodijeljen jednom 
poduzetniku ne premašuje gornju granicu za de minimis potpore. 

(6) Potpore sadržane u jamstvima smatraju se transparentnim de minimis potporama ako je ispunjen 
jedan od sljedećih uvjeta: 

a. korisnik nije predmet skupnog stečajnog postupka niti ispunjuje kriterije za pokretanje 
skupnog stečajnog postupka na zahtjev njegovih vjerovnika u skladu s nacionalnim 
zakonodavstvom. U slučaju velikih poduzetnika, korisnik je u situaciji koja odgovara 
najmanje kreditnom rejtingu B-; i 

b. jamstvo ne premašuje 80 % predmetnog zajma i zajamčeni je iznos 1 500 000 EUR u 
kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan odobrenja 
državne potpore (ili 750 000 EUR za poduzetnike koji obavljaju cestovni prijevoz tereta), a 
razdoblje trajanja jamstva je pet godina ili ako je zajamčeni iznos 750 000 EUR u kunskoj 
protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan odobrenja državne 
potpore (ili 375 000 EUR za poduzetnike koji obavljaju cestovni prijevoz tereta), a trajanje 
jamstva je deset godina; ako je zajamčeni iznos manji od navedenih iznosa i/ili je razdoblje 
trajanja jamstva kraće od pet odnosno deset godina, bruto novčana protuvrijednost 
izračunava se kao odgovarajući razmjerni dio primjenjive gornje granice iz članka 4. 
stavaka 1. i 2.; ili 

c. bruto novčana vrijednost potpore izračunana je na temelju premija sigurne luke utvrđenih 
u obavijesti Komisije; ili 

d. prije provedbe, 
i. metode izračuna bruto novčane protuvrijednosti jamstva prijavljene su Komisiji u 

skladu s nekom drugom uredbom Komisije iz područja državnih potpora koja se 
primjenjivala u tom trenutku i Komisija ih smatra usklađenima s Obavijesti o 
jamstvima ili bilo kojom drugom obavijesti koja je zamjenjuje; i 

ii. te se metode izričito odnose na vrstu jamstva i vrstu transakcije o kojima je riječ u 
kontekstu primjene ovog Pravilnika. 

(7) Potpore sadržane u ostalim instrumentima smatraju se transparentnim de minimis potporama ako 
je u okviru dotičnog instrumenta određena gornja vrijednost kojom se osigurava da se ne premaši 
primjenjiva gornja granica. 

 
Kumulacija 
Članak 8. 

(1) De minimis potpore koje se dodjeljuju u skladu s ovim Pravilnikom mogu se kumulirati s de minimis 
potporama dodijeljenima u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 360/2012 (15) do gornjih granica 
utvrđenih u ovoj Uredbi. Mogu se pribrajati de minimis potporama dodijeljenima u skladu s drugim 
uredbama o de minimis potporama do odgovarajuće gornje granice utvrđene člankom 4. stavcima 
1. i 2. ovog Pravilnika. 

(2) De minimis potpore ne kumuliraju se s državnim potporama u vezi s istim prihvatljivim troškovima 
ili s državnim potporama za istu mjeru rizičnog financiranja ako bi takva kumulacija prelazila 
primjenjivi najviši intenzitet ili iznos potpore koji je u konkretnim okolnostima svakog pojedinog 
slučaja utvrđen uredbom o skupnom izuzeću odnosno odlukom Komisije. De minimis potpore koje 
nisu dodijeljene za određene opravdane troškove ili se njima ne mogu pripisati mogu se kumulirati 
s drugim državnim potporama dodijeljenima u skladu s uredbom o skupnom izuzeću ili odlukom 
Komisije. 
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Praćenje potpore 
Članak 9. 

(1) Ako HBOR poduzetniku namjerava dodijeliti de minimis potporu u skladu s ovim Pravilnikom, 
HBOR tog poduzetnika pismeno obavješćuje o predviđenom iznosu potpore izraženom u obliku 
bruto novčane protuvrijednosti potpore, kao i tome da je riječ o de minimis potpori, izričito se 
pozivajući na Uredbu Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 
107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.) 
te navodeći njezin naziv i podatke o objavi u Službenom listu Europske unije.  

(2) Ako se de minimis potpora dodjeljuje u skladu s Uredbom br. 1407/2013 različitim poduzetnicima 
na temelju programa u skladu s kojim se tim poduzetnicima dodjeljuju različiti iznosi pojedinačnih 
potpora, HBOR može odlučiti tu obvezu ispuniti obavještavajući poduzetnike o fiksnom iznosu koji 
odgovara najvišem iznosu potpora koji se dodjeljuje u okviru tog programa. U takvom slučaju, taj 
utvrđeni iznos koristit će se za utvrđivanje je li dosegnuta gornja granica iz članka 4. stavaka 1. i 2.  

(3) Prije dodjeljivanja potpore HBOR od dotičnog poduzetnika mora dobiti izjavu, u pisanom ili 
elektroničkom obliku, o svakoj de minimis potpori na koju se primjenjuje Uredba br. 1407/2013 ili 
druge uredbe o de minimis potporama, primljenoj tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u 
tekućoj fiskalnoj godini. 

(4) HBOR dodjeljuje nove de minimis potpore u skladu s ovim Pravilnikom tek nakon što utvrdi da to 
neće povisiti ukupan iznos de minimis potpora koji je taj poduzetnik primio do razine koja 
premašuje odgovarajuću gornju granicu iz članka 4. stavaka 1. i 2. i da su ispunjeni svi uvjeti 
predviđeni ovim Pravilnikom. 

 
Čuvanje podataka (evidentiranje) i izvještavanje 

Članak 10. 
(1) HBOR bilježi i prikuplja sve informacije u vezi s primjenom ovog Pravilnika. 
(2) Evidenciju potpora male vrijednosti HBOR vodi zasebno od evidencije državnih potpora. 
(3) Takvi zapisi sadržavaju sve informacije koje su potrebne kako bi se pokazalo da su ispunjeni uvjeti 

iz ovog Pravilnika. 
(4) Zapisi o pojedinim de minimis potporama čuvaju se 10 fiskalnih godina od datuma kada su 

dodijeljene.  
(5) Zapisi koje se odnose na program de minimis potpora čuvaju se 10 fiskalnih godina od datuma 

kada je dodijeljena posljednja pojedinačna potpora u okviru takvog programa. 
(6) HBOR na pisani zahtjev u roku od 20 radnih dana ili u dužem roku koji je naveden u tom zahtjevu 

dostavlja Komisiji ili drugom nadležnom tijelu sve informacije koje smatra potrebnima kako bi se 
ocijenilo jesu li ispunjeni uvjeti iz Pravilnika i Uredbe br. 1407/2013, a posebno o ukupnom iznosu 
de minimis potpora koje je bilo koji poduzetnik primio na temelju ovog Pravilnika i Uredbe br. 
1407/2013 ili drugih uredaba o de minimis potporama. 

(7) HBOR je dužan dostavljati Ministarstvu financija podatke o odobrenim de minimis potporama, do 
30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu. 

(8) HBOR je dužan dostavljati Ministarstvu financija analizu učinkovitosti odobrenih de minimis 
potpora do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu. 

(9) HBOR je dužan dostavljati podatke o de minimis potporama na zahtjev Ministarstva financija u za 
to određenom roku. 

(10) HBOR je dužan prenositi u informacijski podsustav Središnjeg informacijskog sustava malog 
gospodarstva obvezne informacije o odobrenim de minimis potporama prema izvorima podataka 
o korisniku sustava (davatelj potpore), gospodarskom subjektu (korisnik potpore) i potpori, 
sukladno Pravilniku o ustroju i organizaciji Središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva 
(NN 140/13) te pripadajućim provedbenim aktima i uputama nadležnog ministarstva. 
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DIO II. POSEBNE ODREDBE ZA 
DE MINIMIS POTPORE PODUZETNICIMA KOJI PRUŽAJU USLUGE 

OD OPĆEG GOSPODARSKOG INTERESA SUKLADNO UREDBI  br. 360/2012 
 

Područje primjene 
Članak 11. 

(1) Ovaj dio Pravilnika primjenjuje se isključivo prilikom odobravanja de minimis potpora  
poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg ekonomskog interesa u smislu čl.106.st.2. Ugovora. 

(2) Poduzetnici kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa ili koja su po 
svojoj naravi monopoli koji ostvaruju prihod, podliježu pravilima sadržanima u Ugovorima, a 
osobito pravilima o tržišnom natjecanju, i to u mjeri u kojoj primjena takvih pravila ne sprečava, 
de iure ili de facto, obavljanje posebnih zadaća koje su im povjerene. Na razvoj trgovine ne smije 
se utjecati u mjeri u kojoj bi to bio suprotno interesima Unije.  

(3) Uz isključenje sektora navedenih u Dijelu I. ovog Pravilnika, ovaj Dio ne primjenjuje se prilikom 
odobravanja potpora poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg ekonomskog interesa u 
slijedećim sektorima:  

a. poduzetnicima koji djeluju u sektoru ugljena, kako su definirani Odlukom Vijeća EU 
2010/787 ( OJ L 336, 21.12.2010.), 

b. poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu, 
c. poduzetnicima u teškoćama, sukladno svakodobno važećim Smjernicama za potpore za 

sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama.  
 

Opći uvjeti odobrenja 
Članak 12. 

(1) HBOR može poduzetniku koji pruža usluge od općeg ekonomskog interesa, u skladu sa sljedećim 
odredbama ovog članka odobriti de minimis potporu. 

(2) Ukupan iznos de minimis potpore koji se može odobriti pojedinom poduzetniku ne smije prelaziti 
500 000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, u kunskoj protuvrijednosti po 
srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan odobrenja državne potpore. 

(3) HBOR može odobriti novu de minimis potporu sukladno odredbama ovog Dijela nakon što je 
provjerio da taj iznos neće povisiti ukupan iznos de minimis potpora odobrenih predmetnom 
poduzetniku iznad iznosa navedenog u st.1., te usklađenost s pravilima kumulacije iz narednog 
članka.  

 
Kumulacija 
Članak 13. 

(1) De minimis potpore koje se odobravaju sukladno odredbama ovog Dijela ne kumuliraju se s 
državnim potporama u vezi s istim prihvatljivim troškovima ako bi takva kumulacija prelazila 
najviši dopušteni intenzitet potpore, koji je u konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja 
utvrđen uredbom o skupnom izuzeću ili odlukom Komisije. 

(2) De minimis  potpore koje se odobravaju sukladno odredbama ovog Dijela mogu se zbrajati s de 
minimis potporama odobrenima u skladu s drugim uredbama o de minimis potporama do gornje 
granice utvrđene u čl.12.st.2. 

(3) De minimis  potpore koje se odobravaju sukladno odredbama ovog Dijela  ne mogu se zbrajati s 
naknadom za istu uslugu od općeg gospodarskog interesa, neovisno o tome predstavlja li ista 
državnu potporu ili ne. 
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Izdavanje bankarskih jamstava 

Članak 14. 
(1) Sukladno uvjetima ovog Dijela, HBOR je ovlašten izdavati bankarska jamstva kao pokriće za kredite 

poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg ekonomskog interesa pod sljedećim uvjetima:  
a. korisnik nije poduzetnik u teškoćama, 
b. jamstvo ne premašuje 80 % predmetnog zajma  
c. zajamčeni  iznos ne prelazi 3 750 000 EUR po poduzetniku;  

ukoliko se zajamčeni dio kredita izražava kao udio prema ovom iznosu, bruto novčana 
protuvrijednost tog jamstva će se smatrati  da dogovara istoj proporciji najvišeg dopuštenog iznosa 
navedenog  u čl.12. st.2.    
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PRIVITAK I PRAVILNIKU O DODJELI POTPORE MALE VRIJEDNOSTI - Popis proizvoda iz Priloga I Ugovora 

 

                          (1)                                                                                                   (2) 

br. Briselske nomenklature                                                                          Naziv proizvoda 

___________________________________________________________________________ 

 

Poglavlje 1.                                          Žive životinje 

Poglavlje 2.                                          Meso i jestivi klaonički proizvodi 

Poglavlje 3.                                          Ribe, rakovi i mekušci 

Poglavlje 4.                                          Mlijeko i drugi mliječni proizvodi; jaja peradi i ptičja 

                                                             jaja; prirodni  med 

Poglavlje 5. 

05.04                                                    Crijeva, mjehuri i želuci životinja (osim riba), cijeli i  njihovi dijelovi                                                                    

05.15                                                    Proizvodi životinjskog podrijetla koji nisu drugdje                           

                                                             navedeni ili uključeni; mrtve životinje iz poglavlja 1. ili  

                                                             poglavlja 3., neuporabive  za ljudsku prehranu 

 

Poglavlje 6.                                          Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; 

                                                             rezano cvijeće i ukrasno lišće 

 

Poglavlje 7.                                          Jestivo povrće, neko korijenje i gomolji 

Poglavlje 8.                                          Jestivo voće i orašasti plodovi; kore lubenica ili agruma 

Poglavlje 9.                                          Kava, čaj i začini, osim mate čaja (tarifni broj 09.03) 

Poglavlje 10.                                        Žitarice 

Poglavlje 11.                                        Proizvodi mlinske industrije; slad i škrob; gluten; inulin 

Poglavlje 12.                                        Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i  
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                                                             plodovi; 

                                                             industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana 

Poglavlje 13. 

bivši 13.03                                          Pektin 

Poglavlje 15. 

15.01                                                  Salo i ostala zasićena svinjska mast; zasićena mast peradi 

15.02                                                  Nezasićena mast goveda, ovaca ili koza; loj  

                                                            (uključujući „premier jus“)  proizveden iz tih masti 

                                                                 

15.03                                                  Stearin od svinjske masti, stearin iz ulja i lojni stearin;     

                                                           ulje svinjske masti, oleo-margarin i lojno ulje,    

                                                           neemulgiran i nemiješan ili pripremljen na bilo koji način 

                                                                 

15.04                                                      Masti i ulje od ribe i morskih sisavaca, rafinirani ili     

                                                               nerafinirani 

15.07                                                      Nehlapljiva biljna ulja, tekuća ili kruta, sirova, 

                                                              rafinirana ili pročišćena 

 

15.12                                                      Životinjske ili biljne masti i ulja, hidrogenirana,    

                                                               rafinirana ili 

                                                                nerafinirana, ali dalje neobrađena 

15.13                                                      Margarin, proizvodi od loja i drugi pripravci od jestivih masnoća 

15.17                                                      Ostaci iz proizvodnje masti i ulja ili voska životinjskog ili biljnog 

                                                                 podrijetla 

Poglavlje 16.                                          Prerađevine od mesa, riba, rakova ili mekušaca 

Poglavlje 17. 
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17.01                                                       Šećer od šećerne repe ili šećerne trske, u čvrstom stanju 

17.02                                                       Ostali šećeri; šećerni sirupi; umjetni med (pomiješan s prirodnim 

                                                                 medom ili ne); karamel 

17.03                                                       Melase s dodatkom boje ili ne 

17.05                                                       (*) Šećeri s dodanim aromama ili tvarima za bojenje, sirupi i melase 

                                                                 (uključujući vanilin šećer ili vanilin), uz iznimku voćnih sokova koji 

                                                                 sadržavaju dodani šećer u bilo kojem omjeru. 

Poglavlje 18. 

18.01                                                       Kakao u zrnu, cijeli ili lomljen, sirov ili pržen 

18.02                                                       Ljuske kakaa, kožice i otpaci 

Poglavlje 20.                                          Proizvodi od povrća, voća ili ostalih dijelova biljaka 

Poglavlje 22. 

22.04                                                       Mošt od grožđa, u fermentaciji ili sa zaustavljenim vrenjem bez 

                                                                 dodavanja alkohola 

22.05                                                       Vino od svježeg grožđa; mošt od grožđa čija je fermentacija 

                                                                 zaustavljena dodavanjem alkohola 

22.07                                                       Druga fermentirana pića ( npr. jabukovača, kruškovača ili medovina) 

bivši 22.08 (*)                                        Etanol, denaturirani ili ne, s bilo kojim sadržajem etanola, dobiveni 

bivši 22.09 (*)                                        od poljoprivrednih proizvoda navedenih u prilogu I., osim likera i 

                                                                 drugih alkoholnih pića i složenih alkoholnih pripravaka (poznati kao 

                                                                „koncentrirani ekstrakti“) za proizvodnju pića 

22.10 (*)                                                 Ocat i nadomjesci za ocat 

 

Poglavlje 23.                                          Ostaci i otpaci od prehrambene industrije;  

                                                                pripremljena životinjska hrana 

Poglavlje 24. 
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24.01                                                      Neprerađeni duhan, duhanski otpaci 

Poglavlje 45. 

45.01                                                      Prirodno pluto, neobrađeno, drobljeno, granulirano ili  

                                                               mljeveno; otpaci od pluta 

Poglavlje 54. 

54.01                                                      Lan, sirov ili prerađen, ali nepreden; lanena kučina i        

                                                               otpaci (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne  

                                                               materijale) 

Poglavlje 57. 

57.01                                                      Prava konoplja (Cannabis sativa), sirova ili prerađena,  

                                                               ali nepredena; kučina i otpaci od konoplje (uključujući  

                                                               otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale) 
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PRIVITAK II PRAVILNIKU O DODJELI POTPORE MALE VRIJEDNOSTI - Premija sigurne luke za male i 
srednje poduzetnike iz čl.7.st.6.c) Pravilnika  

 

Kreditna kvaliteta Standard&Poor’s Fitch Moody’s 
Godišnja premija sigurne 
luke 

Najviša kvaliteta AAA AAA Aaa 0,4 % 

Vrlo visoka sposobnost plaćanja 

AA+ AA+ Aa1 

0,4 % AA AA Aa2 

AA- AA- Aa3 

Visoka sposobnost plaćanja 

A+ A+ A1 

0,55 % A A A2 

A- A- A3 

Dovoljna sposobnost plaćanja 

BBB+ BBB+ Baa1 

0,8 % BBB BBB Baa2 

BBB- BBB- Baa3 

Sposobnost plaćanja osjetljiva na 
nepovoljne okolnosti 

BB+ BB+ Ba1 
2 % 

BB BB Ba2 

BB- BB- Ba3 
3,8 % 

Sposobnost plaćanja vjerojatno će biti 
umanjena u nepovoljnim okolnostima 

B+ B+ B1 

B B B2 
6,3 % 

B- B- B3 

Sposobnost plaćanja ovisna je o 
kontinuiranim povoljnim okolnostima 

CCC+ CCC+ Caa1 

Ne može se ponuditi 
godišnja premija sigurne 
luke 

CCC CCC Caa2 

CCC- CCC- Caa3 

CC CC  

 C  

U stečaju ili blizu stečaja SD DDD Ca 
Ne može se ponuditi 
godišnja premija sigurne 
luke 
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