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Što je cilj edukacije? 
 

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska, kao i druge članice EU-a, 

ima odgovornost zaštite tržišnog natjecanja na području Europske unije, a time i 

obvezu da njene institucije ne narušavaju ili ne prijete narušavanjem tržišnog 

natjecanja stavljanjem određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili 

pružanje usluga u povoljniji položaj što bi utjecalo na trgovinu između država članica.  

 

Svako nedopušteno odnosno nezakonito stavljanje poduzetnika u povoljniji položaj 

predstavlja potporu koju je korisnik takve potpore dužan vratiti. Aktima Europske 

unije definirane su potpore koje se smatraju usklađenima s pravilima tržišnog 

natjecanja, pa je bitno znati koje su potpore uopće dopuštene te poznavati propisane 

postupke za dodjelu takvih dopuštenih potpora, kako davateljima tako i primateljima 

potpore.  

 

Nadalje, primatelji i davatelji potpora moraju znati prepoznati sposobnost prijavitelja 

da sudjeluje u postupku dodjele državne potpore, stoga će se ovom edukacijom 

polaznicima približiti pojam poduzetnika kako je definiran praksom Europskog suda i 

Europske Komisije.  

 

Iskustvo na razini cijele Europske unije pokazuje da je upravo nerazumijevanje pojma 

državnih potpora i nesnalaženje u postupcima dodjele istih razlog za povrat 

sredstava dobivenih od strane davatelja potpore, a koji može dovesti do znatnih 

financijskih posljedica (uključujući stečajeve i likvidacije) kod primatelja potpore. 

 

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, Zakonom o državnim 

potporama uvedena je u sustav državnih potpora u Republici Hrvatskoj politika 

državnih potpora kao novi mehanizam kojim će u određenom razdoblju biti 

postavljeni prioritetni ciljevi pri dodjeli državnih potpora i svrha učinkovitog korištenja 

sredstava državnog proračuna.  

 

Cilj edukacije je doprinijeti uspostavi učinkovitog sustava državnih potpora u RH, kroz 

jačanje administrativnih kapaciteta i znanja u području primjene pravila o državnim 

potporama koje je nužno radi pravilnog funkcioniranja sustava i obuke djelatnika u 

pojedinim tijelima državne i javne uprave, a koji se bave pitanjima državnih potpora, 

kao i svih primatelja i davatelja potpora koji moraju znati prepoznati sposobnost 

prijavitelja da sudjeluje u postupku dodjele državne potpore.  

 

Također, edukacija ima za cilj i kontinuirano uspostavljanje baze stručnjaka pri 

tijelima javne i državne uprave koji rade na predmetima državnih potpora kako bi 

sustav funkcionirao sa što manje operativnih rizika. Ova će Vas edukacija upoznati i 

sa relevantnom pravnom stečevinom na području potpora te donijeti jasan, teoretski i 

praktični uvid u problematiku sustava državnih potpora. 

  



Sadržaj edukacije 
 

Sadržaj edukacije obuhvatit će prikaz i objašnjenje svih relevantnih informacija o 

državnim potporama kroz EU regulativu i njenu primjenu u RH s naglaskom na: 

 

• pravni oblik državnih potpora (Zakon o državnim potporama i važeći 

pravilnici te Smjernice politike državnih potpora Vlade RH za razdoblje 2016. 

- 2018.), 

• definiciju državnih potpora, 

• instrumente za korištenje državnih potpora, kategorije državnih potpora, 

• prijava potpore Europskoj komisiji, potpore izuzete od obveza prijave, 

skupna izuzeća, 

• Uredbe o skupnom izuzeću - GBER, tzv. State Aid model, pitanje iznosa 

sufinanciranja projekata javnog i privatnog sektora u kontekstu zaštite 

tržišnog natjecanja i državnih potpora te njihova važnost za prijavu projekata 

iz fondova EU, 

• potpore male vrijednosti (tzv. de minimis potpore), 

• elementi državne potpore u praksi Europskog suda i Europske komisije, 

• kako Europski sud definira pojam poduzetnika i kako odrediti veličinu Vašeg 

poduzeća, 

• obveze primatelja potpora s posebnim naglaskom na obvezu povrata u 

slučaju nezakonitih i/ili nedopuštenih potpora, 

• politika potpora u Europskoj uniji u vrijeme financijske i ekonomske krize, 

• reforma državnih potpora u Republici Hrvatskoj. 

 

Kome je namijenjena edukacija? 
 

• Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne 

samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.), ali i za sve 

pravne osobe koje raspolažu javnim novcem,  

• Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne 

agencije,  

• Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije,  

• Trgovačkim društvima i financijskim institucijama,  

• Konzultantima koji će raditi na pripremi projektnih prijedloga,  

• Revizorima, 

• Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima 

koji se žele upoznati s pravnom regulativom RH i EU na području državnih 

potpora, 

• Drugim pravnim osobama i institucijama koje raspolažu javnim novcem, 

• Potencijalnim sudionicima na natječajima s elementima državnih potpora, 

• Ostalim zainteresiranima za temu. 

 

 



Tko će voditi edukaciju? 
 

gđa. Ariana Vela, iz tvrtke AVELANT  

 

ARIANA VELA je jedna od vodećih hrvatskih konzultantica za EU fondove, strateško 

planiranje, pripremu i provedbu projekata. Kroz više od 16 godina iskustva uspješno 

je provela preko 250 projekata s vrijednošću portfelja od 1,8 milijardi eura te 

mentorirala izradu više od 200 projekata. U svojoj je karijeri radila s predstavnicima 

javnog, poslovnog i civilnog sektora, a specijalizirala se za velike infrastrukturne 

projekte, rješavanje kompleksnih problema u provedbi projekata u segmentu 

građevinskih radova, nadzora i praćenja dinamičkih i financijskih planova, strateško 

pozicioniranje i planiranje projekata u odnosu na opcije financiranja, financijsko 

upravljanje projektima i novčani tok projekata, javnu nabavu, kao i rješavanje 

nepravilnosti i izbjegavanje financijskih korekcija. Osnivačica je prvog hrvatskog 

portala o EU fondovima (eu-projekti.info) i vlasnica prvog hrvatskog učilišta o 

fondovima EU – Učilišta EU PROJEKTI. Bila je jedna od ključnih stručnjakinja 

Hrvatskih cesta u pripremi najvećeg hrvatskog projekta financiranog iz fondova EU – 

Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom te je imenovana voditeljicom EU 

financiranja projekta. 

 

g. Nikša Antica, dipl.iur. 

 

Nikša posjeduje 14-ogodišnje iskustvo u radu s projektima i investicijama, a poslovno 

iskustvo počeo je u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, na poslovima upravljanja u 

Uredu Uprave te je bio uključen u provođenje svih aktivnosti stručnih službi banke, a 

odnose se i na djelatnosti te poslove iz predmeta poslovanja koje obavlja HBOR 

sukladno propisima o državnim potporama. Karijeru nastavlja u Privrednoj banci 

Zagreb d.d. kao glavni savjetnik u Sektoru pravnih poslova, Direkciji za pravnu 

preventivu u poslovanju s pravnim osobama. Radio je unutar stručnih službi Grada 

Karlovca, te je zadužen za nepravilnosti (sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti) u 

Gradu Karlovcu. Zamjenik je Predsjednika Povjerenstva za subvencioniranje kamata 

za poduzetnike sukladno Programima Grada Karlovca sa poslovnim bankama. Od 

2017. godine je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. 

Specijalizirao je područje pravnog okvira Europske unije s naglaskom na temi 

državnih potpora o kojima redovito poučava na Učilištu EU PROJEKTI te priprema 

stručne članke i publikacije na navedenu temu.  

 

  



Kolika je cijena edukacije i što je u nju uključeno? 
 

Cijena edukacije iznosi 1.380,00 kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od 

strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje edukacije uz pauzu za 

ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno 

individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u 

organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima 

odobravamo dodatnih 15% popusta. 

 

Zašto odabrati nas? 
 
Učilište EU PROJEKTI prvo je hrvatsko i regionalno učilište specijalizirano za edukaciju 

o fondovima EU i projektnom managementu. Nastalo je na temelju dugogodišnjeg 

iskustva Obrta za poslovno savjetovanje i ostale usluge - EU PROJEKTI, koji imaju 

portfelj projekata veći od milijardu eura, obrazovali su više od 9.000 osoba iz svih 

sektora, a rade i na najvećem hrvatskom projektu, onome za izgradnju mosta 

Pelješac i pristupnih cesta. Učilište je verificiralo svoje programe pri Agenciji za 

strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a odobrenje za rad izdalo je 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, što programima i izdanim certifikatima 

daje posebnu težinu.  Posebnu važnost imaju i posebni programi izobrazbe u 

području javne nabave koje je verificiralo Ministarstvo gospodarstva. 

 

Kako se prijaviti?  
 

Ukoliko se želite prijaviti, ispunite prijavnicu i pošaljite istu na e-mail adresu 

info@uep.hr. Za sva dodatna pitanja, nazovite na 01 5534 878 ili posjetite našu 

internetsku stranicu www.uep.hr! 


