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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o 
državnim potporama (Narodne novine, broj: 72/2013) u upravnom postupku naknadnog 
odobravanja državne potpore poduzetniku TLM Tvornica lakih metala d.d., sa sjedištem 
u Šibeniku, Ulica narodnog preporoda 12, pokrenutom na zahtjev Ministarstva 
gospodarstva, rada i poduzetništva, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja u sastavu: mr.sc. Olgica Spevec, predsjednica Vijeća, Mladen Cerovac, 
mag.iur., zamjenik predsjednice Vijeća, te članovi Vijeća Vesna Patrlj, dipl.iur., Milivoj 
Maršić, dipl.oec. i dr.sc. Mirna Pavletić Župić, sa 147. sjednice, održane 18. srpnja 
2013., donosi sljedeće 

RJEŠENJE 

Obustavlja se postupak. 

Obrazloženje 

I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 27. srpnja 2006. 
od tadašnjeg Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (dalje: Ministarstvo) 
Prijedlog za izdavanje državnog jamstva za osiguranje obrtnih sredstava poduzetniku 
TLM TVORNICE LAKIH METALA d.d. (dalje: TLM d.d.) u iznosu od 60.000.000 kuna uz 
popratnu dokumentaciju. 

Prijedlog za odobrenje državne potpore za restrukturiranje podnesen je sukladno članku 
I I . stavku 1. Zakona o državnim potporama (Narodne novine, broj: 140/05 i 49/11, dalje: 
ZDP) kojim je propisano da su ministarstva i druga tijela državne uprave, prije 
upućivanja prijedloga akata, koji sadrže državne potpore na usvajanje Vladi Republike 
Hrvatske, dužna dostaviti prijedlog državne potpore Agenciji na odobrenje. 

Na prijedlog državne potpore, podnesen sukladno članku 11. stavku 1. ZDP-a, Agencija 
donosi odobrenje temeljem članka 13. ZDP-a. 
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Međutim, Agencija je u upravnom postupku koji je vodila pod klasom: UP/I 430-01/2005-
02/15, a koji je pokrenut temeljem podneska Ministarstva i zahtjeva poduzetnika TLM 
d.d. za odobrenje državnog jamstva za osiguranje sredstava Hrvatske banke za obnovu 
i razvitak ili neke druge komercijalne banke, utvrdila da se poduzetnik TLM d.d. smatra 
poduzetnikom u teškoćama sukladno članku 16. stavku 2. Uredbe o državnim 
potporama (Narodne novine, broj: 121/2003), te je sukladno tome utvrđeno da 
poduzetnik može ostvariti državnu potporu samo u obliku državne potpore za sanaciju i 
restrukturiranje iz članka 16. do 20. Uredbe o državnim potporama. Pritom je jedan od 
glavnih uvjeta za ostvarivanje ove državne potpore postojanje održivog Plana 
restrukturiranja poduzetnika. 

Kako bez plana restrukturiranja Agencija nije mogla ocijeniti predmetni zahtjev, ista je u 
više navrata dopisima od 4. kolovoza 2006., 30. listopada 2006., 27 studenog 2006., 3. 
siječnja 2007. i 15. veljače 2007. zatražila potrebnu dokumentaciju i očitovanja. 

Dokumentaciju i očitovanja Ministarstvo i poduzetnik dostavili su Agenciji 4. rujna 2006., 
12. prosinca 2006. i 5. veljače 2007. 

Tijekom vođenja postupka, dana 7. prosinca 2007., poduzetnik TLM d.d. je prodan 
Konzorciju, kojeg je činilo pet poduzetnika (Dalekovod d.d., sa sjedištem u Zagrebu, 
Konstruktor inženjering d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Zagreb-montaža d.o.o., sa 
sjedištem u Zagrebu, Feal d.o.o. sa sjedištem u Širokom Brijegu (BiH) i Alu Flex Pack 
d.o.o. sa sjedištem u Zadru; dalje: Konzorcij). Prije toga, Agencija je 20. travnja 2007. od 
Ministarstva zatražila dostavu Ugovora o prodaji dionica i prijenosu dionica, poslovnog 
plana kupca, plan restrukturiranja i ostalu dokumentaciju vezanu uz postupak 
privatizacije poduzetnika. U konkretnom slučaju, državna potpora iznosila je 
1.068.723.339,49 kuna. 

Slijedom navedenog, Agencija je od Ministarstva i poduzetnika TLM d.d., zahtjevima od 
28. travnja i 17. prosinca 2007., 9. prosinca 2008. odnosno 16. listopada 2009. godine, 
zatražila dostavu nedostajuće dokumentacije i podataka. 

Dio dokumentacije Ministarstvo i poduzetnici dostavili su u više navrata i to: 26. veljače 
2008., 23. travnja, 15. lipnja, 23. i 25. kolovoza 2010., 5 prosinca 2011., 1. veljače, 16. i 
19. ožujka 2012. godine. U sklopu cjelokupne dokumentacije, dostavljeni su i 
pojedinačni Planovi restrukturiranja svih poduzetnika nastalih podjelom TLM-a d.d., a to 
su: TLM TVP d.o.o., TLM TPP d.o.o. i Adrial plus d.o.o. 

Dana 3. i 4. travnja 2012. godine stručna služba Agencije izvršila je očevid u sjedištu 
poduzetnika.^ TLM d.d., TLM TVP d.o.o, TLM TPP d.o.o. i Adrial plus d.o.o., svi sa 
sjedištem u Šibeniku, Narodnog preporoda 12. 

Nakon izvršenih očevida utvrđeni su određeni nedostaci u pojedinačnim Planovima 
restrukturiranja poduzetnika nastalih podjelom TLM-a d.d. Dana 10. travnja 2012. godine 
Agencija je od Ministarstva gospodarstva zaprimila dopunu Plana restrukturiranja za 
poduzetnika TLM TPP d.o.o., dok je 26. travnja 2012. godine dostavljena i dopuna Plana 
restrukturiranja za poduzetnika TLM TVP d.o.o. Također, dana 19. travnja 2012. godine, 
poduzetnik Adrial plus d.o.o., dostavio je Agenciji očitovanje u svezi provođenja svojeg 
Plana restrukturiranja. 



S obzirom da nisu otklonjeni nedostaci u pojedinačnim Planovima restrukturiranja, od 
Ministarstva gospodarstva, kao nadležnog davatelja državne potpore, ali i svih 
poduzetnika nastalih podjelom TLM-a d.d., zahtjevom od 2. svibnja 2012., zatražena je 
dostava očitovanja, dopuna i dostava odgovarajućih dokaza o provedbi budućih mjera 
restrukturiranja. Budući da je Ministarstvo gospodarstva propustilo ispuniti navedenu 
obvezu, Agencija je požurnicom od 4. lipnja 2012. ponovila zatraženo. Međutim, niti 
nakon ponovljenog zahtjeva, Agencija nije zaprimila traženu dokumentaciju. 

Budući da je u međuvremenu, Hypo Alpe Adria International bank prodala svoj neizravni 
vlasnički udio u poduzetniku TLM-TVP d.o.o. (vlasništvo u Aluflexpack d.o.o., sa 
sjedištem u Zadru), austrijskom poduzetniku Euris Handel GMBH, sa sjedištem u Beču, 
Agencija je naknadno uputila Ministarstvu gospodarstva zahtjev od 10. rujna 2012. u 
kojem je istaknuto da bi u Planu restrukturiranja bilo potrebno predvidjeti da novi vlasnik 
preuzme postojeće dugoročne obveze poduzetnika TLM-TVP d.o.o. u ukupnom iznosu 
od oko 477 milijuna kuna (utvrđenih na dan 31. prosinca 2011.). U tom smislu zatražena 
je i dostava posebnih očitovanja i dokumentacije u svezi navedene kupoprodaje, načina 
podmirenja postojećih i budućih obveza i drugo. 

Temeljem navedenog zahtjeva Agencije upućenog Ministarstvu gospodarstva, Agencija 
je zaprimila na znanje od odvjetničkog društva Tadić-Ćolić iz Zagreba, u svojstvu 
punomoćenika poduzetnika TLM-TVP d.o.o. očitovanje, u čijem je prilogu dostavljena 
dokumentacija u svezi kupoprodaje poslovnih udjela poduzetnika Aluflexpack d.o.o. od 
10. kolovoza 2012., između Hypo Alpe Adria Beteiligungen GMBH odnosno Hypo Alpe 
Adria International AG u svojstvu prodavatelja i AO Eindhundertsiebente wt holding 
GMBH odnosno Euris Handel GMBH, u svojstvu kupca odnosno Ugovor o prijenosu 
poslovnih udjela, zaključen 10. kolovoza 2012. između navedenih stranaka. 

Konkretno, poduzetnik Ao Eindhundertsiebente wt holding GMBH, sa sjedištem u Beču, 
Austrija, stekao je 100% udjela u poduzetniku Aluflexpack d.o.o. Drugim riječima, 
poduzetnik Ao Eindhundertsiebente wt holding GMBH je preko svojeg udjela u 
poduzetniku Alufexpack d.o.o., postao i većinskom vlasnikom poduzetnika TLM-TVP 
d.o.o., u kojem je imatelj udjela od oko 84%. 

S obzirom da novi vlasnik poduzetnika TLM-TVP d.o.o. nije bio izravno uključen u izradu 
Plana restrukturiranja poduzetnika TLM d.d., isti je u dostavljenom očitovanju izrazio 
spremnost za daljnju suradnju, temeljem čega je i predložen zajednički sastanak s 
predstavnicima Ministarstva gospodarstva i Agencije. To posebno radi ispunjavanja 
uvjeta u svezi načina i roka u kojem bi dugoročne obveze poduzetnika TLM-TVP d.o.o. 
bile podmirene prema HEP-u d.d. za isporučenu električnu energiju u iznosu od 34 
milijuna kuna, prema Državnom proračunu u iznosu od 16,6 milijuna kuna, kao i 
nastavak budućih planiranih ulaganja u vrijednosti od 210 milijuna kuna. 

Agencija je, također, i za druge poduzetnike nastale podjelom TLM-a d.d., u svom 
ponovnom zahtjevu od 10. rujna 2012. godine, ukazala na potrebu dorade pojedinačnih 
Planova restrukturiranja. 

Dana 30. studenog 2012., Ministarstvo je Agenciji uputilo zahtjev za održavanje 
zajedničkog sastanka u svezi predmetnog slučaja, koji se trebao održati 4. prosinca 
2012. u sjedištu Ministarstva, međutim isti je otkazan, te Agencija nije zaprimila obavijest 
o održavanju novog sastanka kao niti zatražene odgovore u svezi potrebnih izmjena i 
dopuna pojedinačnih Planova restrukturiranja. 



S obzirom da su i nakon zadnjeg dopisa Ministarstva gospodarstva od 30. studenog 
2013. ostala otvorena pitanja (plan nastavka ulaganja radi zadovoljenja iznosa vlastitog 
doprinosa, način podmirenja postojećih dugoročnih i kratkoročnih obveza, način 
podmirenja obveza za dospjele, a neplaćene poreze i doprinose prema Republici 
Hrvatskoj i slično, a bez kojih očitovanja se pojedinačni planovi ne mogu smatrati 
održivim), Agencija nije bila u mogućnosti okončati ovaj predmet do 30. lipnja 2013. do 
kada se primjenjivao ZDP. 

II. Budući da je dana 1. srpnja 2013. godine stupio na snagu novi Zakon o državnim 
potporama (Narodne novine, broj: 72/2013) u čijem je članku 17. stavku 1. Zakona 
propisano da se postupci koji su započeti prema odredbama Zakona o državnim 
potporama (Narodne novine, broj: 140/05 i 49/11), a koji nisu završeni do stupanja na 
snagu novog Zakona o državnim potporama, obustavljaju, Agencija je temeljem odluke 
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 147. sjednice, održane 18. srpnja 2013. godine, 
primjenom odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o državnim potporama, odlučila kao u 
izreci ovog rješenja. 

Uputa o pravnom lijeku 

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti 
upravni spor pred nadležnim sudom u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog 
rješenja. 

Predsjednica Vijeća za 
Zaštitu tržišnog 

mr.sc. Ol 

Dostaviti: 

- Ministarstvo gospodarstva, Kabinet ministra, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb 
- TLM-TVP d.o.o., n/r predsjednika uprave; Narodnog preporoda 12, 22 000 Šibenik, 
- TLM-TPP d.o.o., predsjednika uprave; Narodnog preporoda 12, 22 000 Šibenik, 
- Adrial plus d.o.o., n/r, predsjednika uprave; Narodnog preporoda 12, 22 000 Šibenik 
- Pismohrana (ovdje) 


