
PRILOG II  

 

Obrazac za mjerenje učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora* 

 

Tablica 1. Opći podatci o dodijeljenim državnim potporama u 2014 godini 

Davatelj državne potpore Grad Lepoglava 

Naziv programa državne 

potpore/pojedinačne državne 

potpore 

Odluka o subvencioniranju poduzetnika na 

području grada Lepoglave iz kreditne linije 

„Poduzetnik“ (Službeni vjesnik Varaždinske 

županije broj 31/10),  Program Poduzetnik 2 

(Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 52/12 i 

11/14) i Odluka o poticajnim mjerama za razvoj 

poduzetništva na području grada Lepoglave 

(Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 43/09) 

Trajanje programa državne 

potpore/datum dodjele pojedinačne 

državne potpore 

Tijekom 2014. godine 

Ciljevi državne potpore Poticanje ulaganja  

Broj i naziv korisnika državne 

potpore 
8 gospodarskih subjekata 

Ocjena učinkovitosti dodijeljene 

državne potpore (1 – 5, 5 kao 

najviša)    

4 

 

* U cijelom obrascu pri spomenu pojma „državna potpora“, radi preglednosti tj. izbjegavanja stalnih ponavljanja i opterećenja teksta, misli se i 

na potpore male vrijednosti (dakle, davatelji potpora male vrijednosti ispunjavaju također cijeli obrazac, odnosno dijelove koji se odnose na 

njihove potpore po kategorijama)  

 

 

Tablica 2. Analiza učinkovitosti po kategorijama državnih potpora (povezati s navedenim ciljevima iz tablice 1.) 

2.1. Regionalne potpore  

2.1.1. 
Broj novoosnovanih malih poduzetnika – korisnika regionalne 

potpore. 
- 



2.1.2. 

a) Ukupan broj novozaposlenih kod svih korisnika regionalne 

potpore. 
- 

b) Broj novozaposlenih na neodređeno. - 

c) Broj novozaposlenih na određeno.  - 

d) Struktura novozaposlenih po stručnoj spremi. - 

2.1.3. 

Broj novostvorenih neizravnih radnih mjesta (ne kod samog 

korisnika regionalne potpore, već u lokalnoj mreži 

(pod)dobavljača i ostalih poslovnih suradnika). 

- 

2.1.4. 

a) Ukupan broj osoba koje su sudjelovale u programima stručnog 

usavršavanja koje je organizirao korisnik regionalne potpore. 

(podatci o usavršavanju ispunjavaju se samo ukoliko nisu 

dodijeljene posebne državne potpore za usavršavanje) 

- 

b) Ukupan broj osoba koje su uspješno završile stručno 

usavršavanje (prema dodijeljenim certifikatima ili sličnim 

pokazateljima). 

(podatci o usavršavanju ispunjavaju se samo ukoliko nisu 

dodijeljene posebne državne potpore za usavršavanje) 

- 

2.1.5. 
Da li su u području za koje je dodijeljena regionalna potpora 

osnovane nove poslovne djelatnosti? U kojem opsegu? 

- 

2.1.6. 

Da li su u području za koje je dodijeljena regionalna potpora 

proširene već postojeće poslovne djelatnosti? U kojem opsegu? 

Pružiti jasan prikaz stanja s usporedbom stanja prije i poslije 

dodjele regionalne potpore.  

- 

2.1.7. 

Da li je područje za koje je dodijeljena regionalna potpora 

doživjelo širenje raznolikosti proizvodnje poslovne djelatnosti u 

smislu novih, dodatnih proizvoda? Navesti i opisati nove 

proizvode ili druge oblike proširenja raznolikosti proizvodnje. 

- 

2.1.8. 

Da li je područje za koje je dodijeljena regionalna potpora 

doživjelo temeljnu promjenu sveukupnog proizvodnog procesa 

postojeće poslovne djelatnosti? Pružiti opis promjene. 

- 

2.1.9. 
Da li je kao posljedica dodijeljene regionalne potpore u 

potpomognutom području došlo do koncentracije gospodarskih 
- 



aktivnosti? Pružiti opis i navesti broj poduzetnika koji u njoj 

sudjeluju. 

2.1.10. 

Da li je kao posljedica dodijeljene regionalne potpore u 

potpomognutom području došlo do transfera tehnologije? U 

kojem opsegu? Koje vrste? Pružiti opis.  

- 

2.1.11. 

Da li je kao posljedica dodijeljene regionalne potpore u 

potpomognutom području došlo do stvaranja nove tehnologije? 

Koje vrste? U kojem opsegu? Pružiti opis. 

- 

2.1.12. 

Da li se mogu očekivati buduća ulaganja u poduzetnika-korisnika 

regionalne potpore? Koje vrste? U kojem opsegu? Kojeg trajanja? 

Navesti na čemu se temelje pružena predviđanja.  

- 

2.1.13. 

Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

- 

2.2. Državne potpore za male i srednje poduzetnike 

2.2.1. 

U kojem opsegu su izvršena ulaganja u poduzetnika-korisnika 

državne potpore? U kojem obliku su ulaganja izvršena? Za koju 

svrhu su ulaganja izvršna? Opisati postignuće svrhe za koju su 

ulaganja izvršena. 

Izvršena su ulaganja na području Grada Lepoglave u 

skladu sa Odlukom  o subvencioniranju poduzetnika na 

području grada Lepoglave iz kreditne linije 

„Poduzetnik“ (Službeni vjesnik Varaždinske županije 

broj 31/10),Programom Poduzetnik 2 („Službeni 

vjesnik Varaždinske županije“ broj 52/12 i 11/14) i 

Odlukom o poticajnim mjerama za razvoj 

poduzetništva na području grada Lepoglave (Službeni 

vjesnik Varaždinske županije broj 43/09), u smislu 

subvencioniranja kamatne stope prema propisanim 

postotnim poenima i oslobođenja od obveze plaćanja 

komunalnog doprinosa.  

 

2.2.2. 

a) Ukupan broj novozaposlenih kod svih korisnika državne 

potpore. 
70 

b) Broj novozaposlenih na neodređeno. 15 

c) Broj novozaposlenih na određeno. 45 

d) Struktura novozaposlenih po stručnoj spremi.  56 SSS, 10 NKV, 4 VSS 



e) Struktura novozaposlenih po spolu. 75,7 % muških, 24,3 % ženski 

f) Struktura novozaposlenih po dobi.   N/A 

2.2.3. 
Broj novoosnovanih malih ženskih poduzetnika – korisnika 

državne potpore. 
0 

2.2.4. 

a) Savjetodavne usluge pružene poduzetnicima od strane vanjskih 

konzultanata – intenzitet, vrsta.  
0 

b) Opisati na koji način je primanje savjetodavnih konzultantskih 

usluga doprinijelo poslovanju poduzetnika-korisnika državne 

potpore. 

0 

2.2.5. 

Navesti pozitivne posljedice koje su za poduzetnika-korisnika 

državne potpore proizašle od državne potpore primljene za 

iznajmljivanje, postavljanje i vođenje štanda za prvo sudjelovanje 

na pojedinom sajmu ili izložbi. 

N/A 

2.2.6. 
U kojoj je mjeri povećana dostupnost rizičnog kapitala za male i 

srednje poduzetnike kao posljedica dodijeljene državne potpore? 
U velikoj mjeri zbog sufinanciranja kamata kreditnog 

zaduženja tvrtke 

2.2.7. 

Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

N/A 

2.3. Državne potpore za zaštitu okoliša 

2.3.1. U kojoj mjeri je poduzetnik-korisnik državne potpore premašio 

standarde Europske unije za zaštitu okoliša, odnosno u slučaju 

nepostojanja standarda EU, u kojoj mjeri je povećao razinu zaštite 

okoliša, kao posljedica primljene državne potpore? Pružiti opis 

mjere zaštite okoliša, uz navođenje, koliko je moguće, brojčanih 

pokazatelja. 

- 

2.3.2. 

U kojoj mjeri je poduzetnik-korisnik državne potpore koji je 

aktivan u sektoru prometa premašio standarde Europske unije za 

zaštitu okoliša, odnosno u slučaju nepostojanja standarda EU, u 

kojoj mjeri je povećao razinu zaštite okoliša, kao posljedica 

primljene državne potpore za nabavu novih transportnih vozila? 

Pružiti opis. 

- 

2.3.3. 
Opisati do koje je razine, kao posljedica primljene državne 

potpore, omogućeno malim i srednjim poduzetnicima poštivanja 
- 



novih standarda  koji dižu razinu zaštite okoliša, ali još nisu stupili 

na snagu. 

2.3.4. 

U kojem su opsegu i obliku izvršena ulaganja u zaštitu okoliša 

koja poduzetnicima omogućavaju postizanje uštede energije? 

Pružiti opis. 

- 

2.3.5. 
U kojem su opsegu i obliku izvršena ulaganja u zaštitu okoliša 

koje se odnose na visoko učinkovitu kogeneraciju? Pružiti opis. 
- 

2.3.6. 

U kojem su opsegu i obliku izvršena ulaganja u zaštitu okoliša 

koja se odnose na promicanje energije iz obnovljivih izvora 

energije? Pružiti opis. 

- 

2.3.7. 

Navesti pozitivne posljedice koje su za korisnika državne potpore 

proizašle od državne potpore primljene za studije izravno 

povezane s ulaganjima vezanima za premašivanje standarde 

Europske unije za zaštitu okoliša, odnosno u nedostatku standarda 

EU, za povećanje razine zaštite okoliša, s ulaganjima u mjere 

štednje energije, s ulaganjima za promicanje energije iz 

obnovljivih izvora energije.  

- 

2.3.8. 

Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

- 

2.4. Državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije  

2.4.1. 

Navesti pozitivne posljedice koje su u projektima istraživanja i 

razvoja korisnika državne potpore nastale kao posljedica 

primljene državne potpore. Navesti, koliko je moguće, brojčanih 

pokazatelja.  

- 

2.4.2. 

Navesti pozitivne posljedice koje su nastale za korisnika državne 

potpore primljene za studiju tehničke izvedivosti kojom se 

pripremaju djelatnosti primijenjenih istraživanja ili razvojnih 

istraživanja. Navesti, koliko je moguće, brojčanih pokazatelja. 

- 

2.4.3. 

a) Navesti pozitivne posljedice koje su za male i srednje 

poduzetnike - korisnike državne potpore proizašle od državne 

potpore primljene za dobivanje i potvrđivanje patenata i drugih 

prava industrijskog vlasništva. 

- 



b) Broj priznatih patenata poduzetnika-korisnika državne potpore, 

u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, nakon primljene državne 

potpore.   

- 

c) Vrsta i broj drugih priznatih prava industrijskog vlasništva, u 

Republici Hrvatskoj i inozemstvu, nakon primljene državne 

potpore. 

- 

2.4.4. 

Navesti pozitivne posljedice koje su nastale za korisnika državne 

potpore-mladog inovativnog poduzetnika (koji je u trenutku 

dodjele državne potpore postojao kraće od 6 godina). Navesti, 

koliko je moguće, brojčanih pokazatelja. 

- 

2.4.5. 

a) Savjetodavne usluge, odnosno usluge podrške inovacijama 

pružene malom i srednjem poduzetniku-korisniku državnih 

potpora od strane vanjskih konzultanata – intenzitet, vrsta.  

- 

b) Opisati na koji način je primanje savjetodavnih konzultantskih 

usluga, odnosno usluga podrške inovacijama doprinijelo 

poslovanju korisnika državne potpore. 

- 

2.4.6. 

a) Broj unajmljenog visokokvalificiranog osoblja (privremeno 

premještenog iz istraživačke organizacije ili velikog poduzetnika 

k malom ili srednjem poduzetniku-korisniku državne potpore) na 

novostvorenoj funkciji kod poduzetnika-korisnika. 

- 

b) Struktura unajmljenog osoblja prema akademskim i stručnim 

nazivima odnosno akademskim stupnjevima. 
- 

2.4.7. 

Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

- 

2.5. Državne potpore za usavršavanje 

2.5.1. 

a) Ukupan broj osoba koje su sudjelovale u programima stručnog 

usavršavanja koje je organizirao korisnik regionalne potpore. 

- 

b) Ukupan broj osoba koje su uspješno završile stručno 

usavršavanje (prema dodijeljenim certifikatima ili sličnim 

pokazateljima). 

- 

2.5.2. 
a) Broj organiziranih poduka (treninga, seminara, i sl.) za opće 

usavršavanje.  

- 



b) Broj organiziranih poduka (treninga, seminara, i sl.) za posebno 

usavršavanje.  

- 

2.5.3. 

Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

- 

2.6. Državne potpore za zapošljavanje 

2.6.1. 

a) Broj zaposlenih radnika u nepovoljnom položaju kod korisnika 

državne potpore, kao posljedica primljene državne potpore.  

- 

b) Da li je u izvještajnom razdoblju kod korisnika državne potpore 

došlo do prekida radnog odnosa sa zaposlenicima koji nisu u 

nepovoljnom položaju? U kojem broju? Zbog kojih razloga? 

- 

2.6.2. 

a) Broj zaposlenih radnika s invaliditetom kod korisnika državne 

potpore, kao posljedica primljene državne potpore. 

- 

b) Da li je u izvještajnom razdoblju kod korisnika državne potpore 

došlo do prekida radnog odnosa sa zaposlenicima bez invaliditeta? 

U kojem broju? Zbog kojih razloga? 

- 

2.6.3. 

Opis promjena (u prostorijama, opremi i sl.) kod poduzetnika-

korisnika državne potpore učinjenih na temelju primljene državne 

potpore radi olakšanja radnih uvjeta radnicima s invaliditetom. 

Navesti, koliko je moguće, brojčanih pokazatelja.     

- 

2.6.4. 

Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

- 

2.7. Državne potpore financijskom sektoru 

2.7.1. 
Koeficijent financijske stabilnosti korisnika državne potpore prije 

i poslije primitka državne potpore. 

- 

2.7.2. 

a) Ukupan iznos kredita koje je korisnik državne potpore primio 

od drugih poslovnih banaka. Odnos primljenih kredita prije i 

poslije primljene državne potpore.  

- 

b) Ukupan iznos kredita koje je korisnik državne potpore odobrio 

drugim poslovnim bankama. Odnos odobrenih kredita prije i 

poslije primljene državne potpore. 

- 

2.7.3. Broj i ukupan iznos kredita koje je korisnik državne potpore - 



odobrio realnom sektoru gospodarstva – prije i poslije primitka 

državne potpore. 

2.7.4. 

Pokazatelji 

solventnosti 

korisnika državne 

potpore prije i 

poslije primitka 

državne potpore. 

I  Koeficijent zaduženosti (ukupne 

obveze/ukupna imovina) 

- 

II Vlastito financiranje (odnos kapitala i 

ukupne imovine) 

- 

III Pokazatelj ulaganja u fiksnu imovinu 

(fiksna imovina/kapital)  

- 

IV Odnos kapitala i depozita (ukupni 

kapital/depoziti) 

- 

2.7.5. 

Pokazatelji 

likvidnosti 

korisnika državne 

potpore prije i 

poslije primitka 

državne potpore. 

I Tekuća likvidnost (kratkoročna 

imovina/kratkoročne obveze) 

- 

II Odnos danih kredita i primljenih depozita 

(dani krediti/primljeni depoziti) 

- 

III Odnos kratkoročne imovine i danih kredita 

(kratkoročna imovina/ukupno dani krediti)  

- 

2.7.6. 

Pokazatelji 

profitabilnosti  

korisnika državne 

potpore prije i 

poslije primitka 

državne potpore 

I Povrat na imovinu (ROA) (dobit prije 

poreza/ukupna imovina) 

- 

II Povrat na kapital (ROE) (neto 

dobit/kapital) 

- 

III Povrat na zajmove (ROL) (prihod od 

kamata/dani zajmovi) 

- 

IV Profitabilnost ulaganja (prihodi od 

vlasničkih vrijednosnih papira/udjeli) 

- 

2.7.7. 

Pokazatelji 

investiranja 

korisnika državne 

potpore prije i 

poslije primitka 

državne potpore 

I Ukupna rentabilnost dionice (dobit po 

dionici/tržišna cijena dionice) 

 

- 

II Odnos isplate dividendi (dividenda po 

dionici/dobit po dionici) 

- 

2.7.8. 

Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

- 



2.8. Državne potpore za sanaciju i restrukturiranje 

2.8.1. 

a) Trenutna likvidnost korisnika državne potpore, nakon primitka 

državne potpore. 

- 

b) Tekuća likvidnost korisnika državne potpore, nakon primitka 

državne potpore. 

- 

c) Odnos radnog kapitala i imovine korisnika državne potpore, 

nakon primitka državne potpore. 

- 

d) Zaduženost korisnika državne potpore.  - 

e) Vlastito financiranje korisnika državne potpore. - 

f) Povrat na imovinu (ROA) korisnika državne potpore. - 

g) Povrat na kapital (ROE) korisnika državne potpore. - 

2.8.2. 

a) Navesti napuštene djelatnosti korisnika državne potpore koje su 

donosile gubitke.  

- 

b) Opisati provedeno restrukturiranje (prema elementima plana 

restrukturiranja) postojećih djelatnosti korisnika državne potpore 

koje ponovno mogu postati konkurentne. Da li su u izvještajnom 

razdoblju navedene djelatnosti pokazale znakove konkurentnosti? 

Pružiti opis s brojčanim pokazateljima.  

- 

c) Da li je uslijed primitka državne potpore kod korisnika državne 

potpore došlo do razvoja novih ili poboljšanih proizvoda i 

proizvodnih procesa za koje se očekuje da će održivi? Pružiti opis 

s brojčanim pokazateljima.   

- 

2.8.3. 
Navesti opis rješenja uzroka gubitaka korisnika državne potpore 

kao posljedica primljene državne potpore.  

- 

2.8.4. 

Da li je državna potpora za sanaciju omogućila opstanak 

poduzetnika-korisnika državne potpore do pripremanja plana 

restrukturiranja ili likvidacije? 

- 

2.8.5. 

Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

- 

2.9. Državne potpore za audiovizualnu proizvodnju 

2.9.1. 
Popis i opis audiovizualnih djela nastalih uz podršku državnih 

potpore. 

- 



2.9.2. 

Kako su audiovizualna djela nastala uz podršku državne potpore 

doprinijela izražavanju nacionalnih i regionalnih kultura i 

stvaralačkih potencijala? Pružiti opis. 

- 

2.9.3 

a) Opisati način na koji je dodijeljena državna potpora doprinijela 

razvoju i jačanju audiovizualne industrije.    

- 

b) Da li je dodijeljena državna potpora doprinijela osnivanju novih 

poduzetnika u području audiovizualne industrije? Opisati s 

brojčanim pokazateljima.  

- 

c) Da li je dodijeljena državna potpora doprinijela povećanom 

zapošljavanju u području audiovizualne industrije? Opisati s 

brojčanim pokazateljima.   

- 

d) Da li je dodijeljena državna potpora doprinijela razvoju i 

jačanju poduzetništva koje je u svome radu povezano s 

audiovizualnom industrijom, uključujući i porast zapošljavanja? 

Opisati s brojčanim pokazateljima.     

- 

2.9.4. 

Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

- 

2.10. Državne potpore za radiodifuzijske usluge 

2.10.1. 

Opis sadržaja pruženih radiodifuzijskih usluga od strane korisnika 

državnih potpora, s istaknutim koristima proizašlim za krajnje 

korisnike (stanovništvo), s brojčanim pokazateljima (ukoliko je 

moguće). 

- 

2.10.2. 

a) Ekonomičnost ukupnog poslovanja korisnika državne potpore 

(ukupni prihodi/ukupni rashodi).  

- 

b) Ekonomičnost poslovanja vezanog za pružanje radiodifuzijskih 

usluga (prihodi od pružanja radiodifuzijskih usluga/rashodi od 

pružanja radiodifuzijskih usluga).  

- 

2.10.3. 

Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

- 

2.11. Državne potpore dodijeljene za troškove nastale uslijed liberalizacije tržišta električne energije 

2.11.1. Da li je dodijeljena državna potpora iskorištena za nadoknadu - 



jasno određenih i izdvojenih opravdanih naslijeđenih troškova? 

Navesti troškove za čiju je nadoknadu (u cijelosti ili djelomično) 

iskorištena dodijeljena državna potpora. 

2.11.2. 

Da li je dodijeljena državna potpora omogućila izbjegavanje 

prijenosa troškova neekonomičnih obveza ili jamstava korisnika 

državne potpore njegovim vezanim kupcima? 

- 

2.11.3. 

Da li je dodijeljena državna potpora imala poticajni učinak na 

korisnika državne potpore da nastavi svoja ulaganja u duljem 

roku? Pružiti opis s brojčanim pokazateljima. 

- 

2.11.4. 

Pokazatelji 

solventnosti 

korisnika državne 

potpore 

a) Koeficijent zaduženosti korisnika državne 

potpore (ukupne obveze/ukupna imovina). 

- 

b) Vlastito financiranje (kapital/ukupna 

imovina). 

- 

c) Odnos fiksne imovine i kamata (dugotrajna 

imovina-akumulirana amortizacija/kapital)  

- 

2.11.5. 

Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

- 

2.12. Državne potpore za poštanske usluge 

2.12.1. 

Opis pruženih univerzalnih poštanskih usluga s brojčanim 

pokazateljima (koristima proizašlim za krajnje korisnike – kao što 

su pristup poštanskoj mreži, cijene usluga, pravovremenost i sl.).  

- 

2.12.2. 

a) Ekonomičnost ukupnog poslovanja korisnika državne potpore 

prije i nakon primljene državne potpore (ukupni prihodi/ukupni 

rashodi).  

- 

2.12.3. 

b) Ekonomičnost poslovanja vezanog za pružanje univerzalnih 

poštanskih usluga nakon primljene državne potpore (prihodi od 

pružanja univerzalnih poštanskih usluga/rashodi od pružanja 

univerzalnih poštanskih usluga).  

- 

2.12.4. 

Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

- 

2.13. Državne potpore za brodogradnju 



2.13.1. 

- koje se 

dodjeljuju kao 

regionalne 

potpore 

a) Na koji su način dodijeljene državne 

potpore iskorištene za ulaganje u nadgradnju 

ili modernizaciju brodogradilišta? Pružiti opis 

s brojčanim pokazateljima.  

 - 

b) Na koji su način dodijeljene državne 

potpore doprinijele poboljšanju produktivnosti 

postojećih objekata i opreme? Pružiti opis s 

brojčanim pokazateljima. 

2.13.2. 

- koje se 

dodjeljuju kao 

državne potpore 

za inovacije  

a) Da li je primljena državna potpora 

potaknula korisnika državne potpore na 

korištenje tehnološki novih ili značajno 

poboljšanih proizvoda? Pružiti opis proizvoda 

s brojčanim pokazateljima. 

- 

b) Da li je korištenje tehnološki novih ili 

značajno poboljšanih proizvoda doprinijelo 

poboljšanjima u području zaštite okoliša (kao 

što su optimizacija potrošnje goriva, emisije iz 

motora, otpada i sigurnosti)? Pružiti opis s 

brojčanim pokazateljima. 

- 

c) Da li je primljena državna potpora 

potaknula razvoj i provedbu novih procesa kod 

korisnika državne potpore koji se odnose na 

proizvodnju, upravljanje, logistiku ili 

projektiranje? Pružiti opis. 

- 

2.13.3. Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

- 

2.14. Državne potpore za razvoj širokopojasne mreže 

2.14.1. 

U kojoj mjeri je dodijeljena državna potpora doprinijela širenju 

infrastrukture i time većoj pokrivenosti širokopojasne mreže? 

Pružiti opis. 

- 

2.14.2. 
U kojoj mjeri je dodijeljena državna potpora doprinijela razvoju 

dodatnog kapaciteta i veće brzine? Pružiti opis. 

- 

2.14.3. Da li je dodijeljena državna potpora učinila krajnjim korisnicima - 



(potrošačima) pristupačnijima usluge širokopojasne mreže? 

Pružiti opis s brojčanim pokazateljima. 

2.14.4. 

Da li je dodijeljena državna potpora pozitivno utjecala na 

promjenu ponašanja krajnjih korisnika (potrošača)? Pružiti opis s 

brojčanim pokazateljima. 

- 

2.14.5. 
Da li je dodijeljena državna potpora doprinijela nižim cijenama i 

većim izborom za krajnje korisnike (potrošače)? 

- 

2.14.6. 

Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

- 

2.15. Državne potpore sektoru prometa 

 Državne potpore poduzetnicima u željezničkom prometu 

2.15.1. 

U kojoj je mjeri dodijeljena državna potpora željezničkom 

poduzetniku za ulaganje u infrastrukturu doprinijela 

interoperabilnosti, sigurnosti i razvoju visokobrzinske željeznice? 

Pružiti opis. 

- 

2.15.2. 

a) Da li su dodijeljene državne potpore za kupnju i obnovu voznog 

parka doprinijele održanju konkurentnosti željezničkog prometa u 

odnosu  s drugim oblicima prometa koji uzrokuju veća zagađenja 

ili znače veće vanjske troškove? Pružiti opis s brojčanim 

pokazateljima. 

- 

b) Da li su dodijeljene državne potpore za kupnju i obnovu 

voznog parka doprinijele ograničenju učinka željezničkog prometa 

na okoliš, posebno smanjivanjem zagađenja bukom koje on 

proizvodi? Pružiti opis s brojčanim pokazateljima. 

- 

c) Da li su dodijeljene državne potpore za kupnju i obnovu voznog 

parka doprinijele poboljšanju sigurnosti željezničkog prometa? 

Pružiti opis s brojčanim pokazateljima. 

- 

2.15.3. 

Da li je dodijeljena državna potpora imala za posljedicu 

sposobnost željezničkog poduzetnika za samofinanciranje i/ili 

financiranje svojih potreba za ulaganjem iz prihoda od sadašnjih i 

budućih prijevoznih djelatnosti? Pružiti opis s brojčanim 

pokazateljima. 

- 



 Da li je dodijeljena državne potpora za restrukturiranje 

željezničkog poduzetnika osigurala preoblikovanje prijevoza 

tereta iz zaštićene djelatnosti koja uživa isključiva prava u 

djelatnost koja je konkurentna na otvorenom tržištu? Pružiti opis s 

brojčanim pokazateljima.
1
 

- 

2.15.4. 

U kojoj mjeri je dodijeljena državna potpora za potrebe 

koordinacije prometa imala za posljedicu prijelaz s drugih oblika 

prijevoza na željeznicu? Pružiti opis. 

- 

U kojoj mjeri je dodijeljena državna potpora za potrebe 

koordinacije prometa imala za posljedicu veću sigurnost, 

uklanjanje tehničkih prepreka i smanjivanje zagađenja bukom u 

sektoru željezničkog prometa? Pružiti opis. 

- 

 

2.15.5. 

Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

- 

 Državne potpore društvima za upravljanje brodovima 

2.15.6. 

Na koji način je dodijeljena državna potpora doprinijela 

uspješnosti upravljanja posadom? U opis unijeti i brojčane 

pokazatelje. 

- 

2.15.7. 

Na koji način je dodijeljena državna potpora doprinijela 

uspješnosti tehničkog upravljanja plovilom? U opis unijeti i 

brojčane pokazatelje. 

- 

2.15.8. 

Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

- 

 Državne potpore sektoru pomorskog prometa - 

2.15.9. 

Da li su dodijeljene državne potpore doprinijele sigurnom, 

učinkovitom, pouzdanom i ekološki prihvatljivom pomorskom 

prometa? Pružiti opis s brojčanim pokazateljima. 

- 

2.15.10. 
Koliko je brodova, kao rezultat dodijeljene državne potpore, 

upisano u hrvatski upisnik brodova ili je vraćeno pod hrvatsku 

- 

                                                 
1
 Ako su dodijeljene državne potpore za restrukturiranje željezničkom poduzetniku potrebno je popuniti i dio tablice pod točkom 2.8. „Državne potpore za sanaciju i 

restrukturiranje“.   



zastavu? 

2.15.11. 
Kako je dodijeljena državna potpora doprinijela konsolidaciji 

pomorskog sektora? 

- 

2.15.12. 

Kako je dodijeljena državna potpora doprinijela održavanju i 

poboljšavanju pomorskog know-how? U opis unijeti i brojčane 

pokazatelje. 

- 

2.15.13. 

Kako je dodijeljena državna potpora doprinijela zaštiti i 

promicanju zaposlenosti europskih pomoraca? U opis unijeti i 

brojčane pokazatelje. 

- 

2.15.14. 

Kako je dodijeljena državna potpora doprinijela promicanju novih 

usluga u području kratkopružnog pomorskog prijevoza? U opis 

unijeti i brojčane pokazatelje. 

- 

2.15.15. 

Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

- 

 Državne potpore sektoru zračnog prometa 

2.15.16. 

U kojoj je mjeri dodijeljena državna potpora za izgradnju 

infrastrukture i opreme zračne luke ili kapaciteta koji ih izravno 

podržavaju doprinijela ostvarenju ciljeva od općeg interesa 

(regionalni razvoj, dostupnost, itd.)? U opis unijeti i brojčane 

pokazatelje. 

- 

2.15.17. 

Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

- 

2.16. Državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa 

2.16.1. 

a) Ekonomičnost ukupnog poslovanja korisnika državne potpore 

prije i nakon primljene državne potpore (ukupni prihodi/ukupni 

rashodi).  

- 

b) Ekonomičnost poslovanja vezanog za pružanje usluga od općeg 

gospodarskog interesa nakon primljene državne potpore (prihodi 

od pružanja usluga od općeg gospodarskog interesa/rashodi od 

pružanja usluga od općeg gospodarskog interesa).  

- 

2.16.2. Opis pruženih usluga od općeg gospodarskog interesa s brojčanim - 



pokazateljima (koristima proizašlim za krajnje korisnike). 

2.16.3. 

Navesti ostale kriterije za ocjenu učinkovitosti dodijeljenih 

državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu 

izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja. 

- 

 

Upute za popunjavanje tablica iz Priloga II: 

 

- Davatelj državne potpore popunjava po jedan „Obrazac za mjerenje učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora“ za svaku pojedinačnu državnu 

potporu koju je dodijelio odnosno za svaki program državnih potpora na temelju kojeg dodjeljuje državne potpore.  

- Tablica 1. popunjava se za svaku pojedinačnu državnu potporu koju je dodijelio odnosno za svaki program državnih potpora na temelju kojeg 

dodjeljuje državne potpore, a Tablica 2. popunjava se samo u odgovarajućem dijelu za dodijeljenu pojedinačnu državnu potporu, odnosno 

program državnih potpora i to ovisno o kategoriji državnih potpora. Ako je davatelj državne potpore npr. na temelju programa državnih potpora 

dodjeljivao samo državne potpore za zapošljavanje, trebat će popuniti samo retke Tablice 2. pod brojem 2.6. „Državne potpore za 

zapošljavanje“, dok će svi ostali dijelovi Tablice 2. ostati prazni. Iznimno, ako se unutar istog programa državnih potpora dodjeljuju državne 

potpore različitih kategorija, npr. osim za zapošljavanje i za usavršavanje, davatelj državne potpore popunit će i druge odgovarajuće dijelove 

Tablice 2. (popunjava se i dalje jedna Tablica 2. jer se radi o jednom programu državnih potpora). 

- Tablice se popunjavaju za razdoblje od jedne kalendarske godine, od 1. siječnja do 31. prosinca, godina se navodi u za to predviđenom dijelu u 

naslovu Tablice 1.  

- u Tablici 1. pod „Ciljevi državne potpore“ navode se ciljevi kako su određeni u samoj zakonskoj osnovi na temelju koje se državna potpora 

dodjeljuje, te se na temelju njih popunjavaju ostali kriteriji koji su navedeni kao rezidualni kategorija za svaku vrstu državne potpore. Ako je za 

neku državnu potporu predviđen cilj za kojeg u Tablici 2. ne postoji odgovarajući kriterij za mjerenje učinkovitosti njegova ostvarenja, onda će 

davatelj državne potpore navesti taj cilj u posljednjem retku odgovarajućeg dijela Tablice 2. (gdje stoji „Navesti ostale kriterije za ocjenu 

učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora prema ciljevima iz tablice 1. ako ovdje nisu izričito spomenuti, te pružiti opis njihovog ispunjenja.“) i 

opisati njegovo ostvarenje. 

- U Tablici 1. davatelj državne potpore navodi „Ocjena učinkovitosti dodijeljene državne potpore“ po vlastitoj procjeni. 

 


