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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, temeljem članka 7. Zakona o državnim potporama 
(„Narodne novine“, broj 140/05 i 49/11) i članka 46. stavka 3. Zakona o općem upravnom 
postupku („Narodne novine“, broj: 47/09), u upravnom postupku davanja odobrenja na zahtjev za 
dodjelom državne potpore za restrukturiranje poduzetnika Orljava, proizvodnja i usluge, društvo s 
ograničenom odgovornošću, podnesen od strane Ministarstva gospodarstva, rada i 
poduzetništva, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, u sastavu: mr.sc. Olgica 
Spevec, predsjednica Vijeća, Mladen Cerovac, mag.iur., zamjenik predsjednice Vijeća, te članovi 
Vijeća Milivoj Maršić, dipl.oec., Vesna Patrlj, dipl.iur. i dr.sc. Mirna Pavletić Župić, sa 123. 
sjednice, održane 30. studenog 2012., donosi sljedeće 
 
 
 
RJEŠENJE 
 
 
 
Obustavlja se postupak pokrenut na temelju zahtjeva Ministarstva gospodarstva, rada i 
poduzetništva za dodjelom državne potpore za restrukturiranje poduzetniku Orljava, proizvodnja i 
usluge, društvo s ograničenom odgovornošću , sa sjedištem u Požegi, Osječka 77, u obliku 
pretvaranja duga u iznosu od 6.787.071 kuna u vlasnički udjel prema Smjernicama za pomoć 
poduzetnicima u teškoćama (”Narodne novine”, broj: 46/10). 
 
 
 
 
Obrazloženje 
 
 
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 28. travnja 2011., od 
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (dalje: Ministarstvo), zahtjev klasa: 423-01/10-
01/126, urbroj: 526-03-01-01/8-11-5 za dodjelom državne potpore za restrukturiranje poduzetniku 
Orljava, proizvodnja i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću (dalje: Orljava d.o.o.), 



 2 

pretvaranjem duga u vlasnički udjel u iznosu od 6.787.071 kuna prema Smjernicama za pomoć 
poduzetnicima u teškoćama (”Narodne novine”, broj: 46/10).     
 
Zahtjev za dodjelom državne potpore podnesen je sukladno članku 11. Zakona o državnim 
potporama (”Narodne novine”, broj: 140/05 i 49/11; dalje: ZDP), iz kojeg proizlazi da su 
ministarstva prije upućivanja prijedloga akata koji sadrže državne potpore na usvajanje Vladi 
Republike Hrvatske dužna dostaviti prijedlog državne potpore Agenciji na odobrenje. 
 
U privitku predmetnog zahtjeva dostavljen je Program restrukturiranja poduzetnika Orljava d.o.o. 
prema Smjernicama za pomoć poduzetnicima u teškoćama (dalje: prijedlog Programa 
restrukturiranja), Obrazac prijave državne potpore, ocjena Plana restukturiranja od strane 
Ministarstva i očitovanje Ministarstva financija.   
 
 
II. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da se u predmetnom slučaju radi o državnoj 
potpori u obliku pretvaranju duga u vlasnički udjel u iznosu od 6.787.071 kunu.    
 
S obzirom na to da dostavljena dokumentacija nije bila dostatna za donošenje meritorne odluke, 
Agencija je svojim zahtjevom od 31. svibnja 2011., klasa: UP/I 430-01/11-02/003, urbroj: 580-03-
2011-60-.002, od Ministarstva zatražila dostavu dodatne dokumentacije i očitovanja, sukladno 
članku 9. stavku 1. i 2. ZDP-a, a koja se odnose na veličinu poduzetnika, kompenzacijske mjere, 
podatke o dodijeljenim državnim potporama u 2010., točnom razdoblju trajanja restrukturiranja, 
iznosu vlastitog doprinosa i slično. 
 
Ministarstvo je dopunjeni Program restrukturiranja i dodatnu dokumentaciju dostavilo Agenciji  
dopisom od 1. srpnja 2011. 
 
Budući da je Ministarstvo samo djelomično odgovorilo na zahtjev agencije, Agencija je 6. rujna 
2011. uputila zahtjev Ministarstvu za dopunom očitovanja.  
 
Ministarstvo je zahtjevom od 30. rujna 2011. zatražilo produljenje roka za dostavu dokumentacije. 
 
Zaključkom od 28. listopada 2011., Agencija je Ministarstvu odobrila produljenje roka za 30 dana 
od dana dostave zaključka. 
 
Ministarstvo je dopisom od 4. studenog 2011. dostavilo Agenciji dopunjeni Program 
restrukturiranja iz listopada 2011. na koji je Agencija dopisom od 30. studenog 2011. zatražila 
dodatna očitovanja, koja je Ministarstvo gospodarstva dostavilo 16. siječnja 2012. 
 
Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela 
državne uprave (”Narodne novine”, broj 150/11), Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 
prestaje s radom, a njegove poslove preuzimaju Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo 
poduzetništva i obrta, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Državni ured za trgovinsku 
politiku. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva 
gospodarstva („Narodne novine“, broj 28/12) iz koje je vidljivo da se Sektor tekstilne industrije 
nalazi u Ministarstvu gospodarstva, te je samim time restrukturiranje Orljave d.o.o. prešlo u 
nadležnost Ministarstva gospodarstva. 
 
Kako niti dostavljeno očitovanje nije bilo potpuno i dovoljno za donošenje meritorne odluke, 
Agencija je dopisom od 8. veljače 2012. zatražila od Ministarstva gospodarstva dodatno 
očitovanje i dokumentaciju, koju Ministarstvo gospodarstva nije u roku dostavilo već je od 
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Agencije, zahtjevima koje je Agencija zaprimila 20. ožujka 2012., 27. travnja 2012. te 12. lipnja 
2012. zatražilo dodatno produljenje roka za dostavu dokumentacije. 
 
Temeljem posljednjeg navedenog zahtjeva za produljenje roka za dostavu dokumentacije, 
zaprimljenog 12. lipnja 2012., Agencija je Ministarstvu gospodarstva, zaključkom od 14. lipnja 
2012., produljila rok za dostavu dokumentacije za 30 dana od dana dostave zaključka. 
 
Ministarstvo gospodarstva je 20. srpnja 2012. dostavilo dopunjeni Program restrukturiranja iz 
svibnja 2012. te popratnu dokumentaciju. Međutim, uvidom u dostavljenu dokumetaciju, Agencija 
je utvrdila da je nepotpuna i nedostatna za donošenje konačnog rješenja te je uputila Ministarstvu 
gospodarstva obavijest od 1. kolovoza 2012. u kojoj je iznesena potreba za dodatnim očitovanjem 
i dostavom dokumentacije. Naime, i dalje su ostala otvorena određena pitanja vezana uz iznos 
državne potpore, razdoblje trajanja procesa restrukturiranja, izvore iz kojih bi se vlastiti doprinos 
realizirao, razlozi zapadanja poduzetnika u teškoće, a i pojedini podaci i prikazane tabele bile su 
nekonzistentne. 
 
Obavijest Agencije od 1. kolovoza 2012., Ministarstvo gospodarstva je uredno zaprimilo, te je 
zahtjevom koji je Agencija uredno zaprimila 3. rujna 2012., zatražilo produljenje roka za dostavu 
dokumentacije. 
 
Zaključkom od 6. rujna 2012., Agencija je Ministarstvu gospodarstva odobrila produljenje roka za 
60 dana od dana dostave zaključka. Prema obavijesti Hrvatske pošte d.d., Ministarstvo 
gospodarstva je zaključak Agencije zaprimilo 10. rujna 2012. te je rok za dostavu protekao 12. 
studenog 2012.  
 
Međutim, Ministarstvo gospodarstva nakon 12. studenog 2012. nije Agenciji dostavilo zatraženu 
dokumentaciju. 
 
 
III. Razmatrajući ovaj predmet, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je, na svojoj 123. sjednici 
održanoj 30. studenog 2012., donijelo odluku o obustavi postupka. 
 
Odluka Vijeća temelji se na tome da je Ministarstvo gospodarstva Agenciji uputilo zahtjev za 
produljenje roka za dostavu dokumentacije zatražene u obavijesti Agencije od 1. kolovoza 2012. 
Međutim, Ministarstvo gospodarstva traženu dokumentaciju nije dostavilo niti nakon 12. prosinca 
2012., koji je određen kao zadnji dan roka za dostavu dokumentacije u posljednjem zaključku o 
produljenju roka za dostavu dokumentacije od 6. rujna 2012. 
 
Slijedom navedenog, primjenom članka 7. ZDP-a i članka 46. stavka 3. Zakona o općem 
upravnom postupku (”Narodne novine”, broj: 47/09, dalje: ZUP) odlučeno je kao u izreci ovog 
rješenja. 
 
Članak 7. ZDP-a, omogućava i primjenu ZUP-a, a članak 46. stavak 3. propisuje da se rješenje o 
obustavi postupka donosi po službenoj dužnosti i u slučaju kad se iz postupanja stranke ili iz 
drugih okolnosti postupka može zaključiti da je stranka odustala od zahtjeva. Budući da 
Ministarstvo gospodarstva Agenciji nije dostavilo traženu dokumentaciju niti nakon 12. prosinca 
2012., može se zaključiti da je odustalo od zahtjeva. 
 
Donošenje rješenja o obustavi postupka ne sprečava davatelja državne potpore na ponovno 
podnošenje zahtjeva za dodjelu državne potpore za restrukturiranje. 
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Uputa o pravnom lijeku  
 
Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali 
nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom 
Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana računajući od dana dostave ovog rješenja. 
 
 
 
Predsjednica Vijeća za 
Zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
mr.sc. Olgica Spevec 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
 

1. Ministarstvo gospodarstva, Kabinet ministra, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb 
2. Orljava d.o.o., n/r g. Luke Balenovića, predsjednika uprave, Osječka 77, Požega 
3. pismohrana (ovdje) 

 
 
 
 
 
 


