
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: UP/I 430-01/2011-02/006 
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Zagreb, 30. studenog 2012. 
 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 7. Zakona o državnim potporama 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 Varteks d.d., podnesen od strane Ministarstva gospodarstva, 
temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, u sastavu: mr.sc. Olgica Spevec, 
predsjednica Vijeća, Mladen Cerovac, mag.iur., zamjenik predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja, Milivoj Maršić, dipl.oec., Vesna Patrlj, dipl.iur. i dr.sc. Mirna Pavletić-Župić, članovi 
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 123. sjednice, održane 30. studenog 2012., donosi 
sljedeće 
 
 
 
RJEŠENJE 
 
 
Obustavlja se postupak pokrenut na temelju zahtjeva Ministarstva gospodarstva za dodjelom 
državne potpore za restrukturiranje poduzetniku Varteks d.d., sa sjedištem u Varaždinu, 
Zagrebačka 94, u obliku pretvaranja duga u iznosu od 80 milijuna 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 18. srpnja 2011., od 
tadašnjeg Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (dalje: Ministarstvo), zahtjev klasa: 
423-01/10-01/095, urbroj: 526-03-01-01/8-11-34 za dodjelom državne potpore za 
restrukturiranje poduzetniku Varteks d.d., pretvaranjem duga u vlasnički udjel u iznosu od 80 
milijuna 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. 
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Državne potpore za restrukturiranje za poduzetnika Varteks d.d. u konkretnom slučaju 
zatražene su bez obzira na činjenicu da su poduzetniku Varteks d.d. već odobrene državne 
potpore za restrukturiranje kako je to utvrđeno rješenjem Agencije od 19. svibnja 2011., Klasa: 
UP/I 430-01/2004-01/42, Urbroj: 580-03-11-17- 71. 
 
Prema rješenju Agencije od 19. svibnja 2011., poduzetniku Varteks d.d. državna potpora za 
restrukturiranje može se ponovno dodijeliti počevši od 3. kolovoza 2016., a može se dodijeliti i 
ranije, odnosno prije 3. kolovoza 2016. zbog iznimnih okolnosti na koje poduzetnik nije mogao 
utjecati, sukladno članku 18. stavcima 2. i 3. Uredbe o državnim potporama. („Narodne novine“, 
broj 121/03; Uredba), koja se primjenjivala u vrijeme podnošenja zahtjeva, konkretno 30. 
prosinca 2004. i bila je na snazi do 19. veljače 2007., odnosno do donošenja Odluke o sanaciji i 
restrukturiranju („Narodne novine“, broj 20/07; dalje: Odluka). 
 
Naime, prema pravilima iz članka 18. stavka 2. Uredbe iz 2003. godine, državne potpore za 
restrukturiranje moguće je dodijeliti nakon deset godina od dana dodjele posljednje državne 
potpore za restrukturiranje. Iznimka je propisana u članku 18. stavku 3. Uredbe i odnosi se na 
iznimne okolnosti na koje poduzetnik nije mogao utjecati. 
 
U međuvremenu, kako je to navedene, Uredba je prestala važiti i počela su se primjenjivati 
pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje sadržana u Odluci. 
 
U točki 73. Odluke, između ostalog, propisano je da se državna potpora za restrukturiranje 
može odobriti i ako je prošlo manje od deset godina od završetka restrukturiranja, uslijed 
okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti i za koje poduzetnik nije odgovoran (točka 73. b) (ii) 
Odluke) i u izvanrednim i nepredvidivim okolnostima za koje poduzetnik nije odgovoran (točka 
73.c) Odluke). 
 
Kao razlog ponovnog podnošenja zahtjeva za dodjelom državne potpore za restrukturiranje, 
Ministarstvo je navelo „da su pojavom svjetske ekonomske i financijske krize nastupile 
izvanredne okolnosti na koje poduzetnik nije mogao utjecati, te da su ispunjeni uvjeti iz točke 
73.c). Također, Ministarstvo smatra da se sukladno točki 8. Odluke, „dodjeljivanje potpore za 
sanaciju i restrukturiranje poduzetnicima u teškoćama može smatrati opravdanim i u slučaju 
poduzetnika koji imaju velik utjecaj na socijalnu i regionalnu politiku.“ 
 
S obzirom da dostavljena dokumentacija nije bila dostatna za donošenje meritorne odluke, 
Agencija je zahtjevom od 10. kolovoza 2011., od Ministarstva i poduzetnika zatražila dostavu 
dodatne dokumentacije koju je Ministarstvo dostavilo Agenciji 3. listopada 2011.  
 
Nakon analize dostavljene dokumentacije, Ministarstvu, Ministarstvu financija i Varteksu d.d. 
upućena je obavijest o utvrđenim činjenicama, od 17. studenog 2011., te su zatražena dodatna 
očitovanja, sukladno članku 9. stavku 1. i 2. ZDP-a, koja se odnose na ocjenu održivosti 
poslovanja Varteksa d.d., kompenzacijske mjere, vlasničku strukturu, vlastiti doprinos, uzroke 
ulaska u teškoće i sl. 
 
U obavijesti upućenoj svim strankama u postupku, ukazano je također da je poduzetnik Varteks 
d.d. u razdoblju 2005.-2007. bio primatelj potpora navedenih u Tablici 1. koje poduzetnik 
Varteks d.d. nije smio dobiti budući da te potpore nisu bile obuhvaćene rješenjem Agencije od 
19. svibnja 2011., niti predviđene Programom restrukturiranja na temelju kojeg je doneseno 
rješenje od 19. svibnja 2011. 
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Tablica 1. Državne potpore dodijeljene poduzetniku Varteks d.d. u razdoblju 2005.-2007. bez 
odobrenja Agencije  
 

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i 
poduzetništva  

Iznos Namjena 

Ukupno potpore u 2005. 100.000  

1) Poticanje izvoza 100.000 - 

Ukupno potpore u 2006. 4.139.642  

2) Mjere za poticanje razvoja i poboljšanje stanja u 
tekstilnoj i kožarsko-obućarskoj industriji Hrvatske 

3.939.642 - 

3) Operativni plan poticanja malog i srednjeg 
poduzetništva za 2006. 

200.000 - 

Ukupno potpore u 2007. 4.218.948  

4) Mjere za poticanje razvoja i poboljšanje stanja u 
tekstilnoj i kožarsko-obućarskoj industriji Hrvatske 

2.088.948 
Razvoj proizvodnje, nabava oprema i 
strojeva, zaštita okoliša, edukacija zap. 

5) Program uvođenja i usavršavanja CAD/CAM 
sustava u tekstilnoj, odjevnoj i kožarskoj industriji 

2.000.000 
Uvođenje i usavršavanje CAD/CAM 
sustava u proizvodnji 

6) Sufinanciranje individualnih nastupa TD na 
sajmovima i izložbama u 2007. godini 

130.000 
Troškovi nastupa na sajmovima i 
izložbama 

UKUPNO POTPORE 2005.-2007. 8.458.590  
Izvor: dokumentacija Ministarstva 
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 

 
Nadalje, u 2008., dakle nakon „izlaska“ poduzetnika iz teškoća, odnosno nakon provedenog 
procesa restrukturiranja, poduzetniku Varteks d.d. dodijeljene su također državne potpore 
navedene u Tablici 2., za čiju dodjelu poduzetnik, vjerojatno, nije ispunjavao uvjete. 
 
Tablica 2. Državne potpore dodijeljene poduzetniku Varteks d.d. u 2008. i 2009. 

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i 
poduzetništva  

Iznos Namjena 

Ukupno potpore u 2008. 245.500  

1) Operativni plan poticanja malog i srednjeg 
poduzetništva za 2008. (de minimis) 

245.000 
Nastup Varteksa d.d. na inozemnim 
tržištima 

Ukupno potpore u 2009. 3.676.298,00  

2) Izmjene operativnog programa potpora za 
održavanje konkurentnosti tekstilne industrije, 
industrije kože i proizvoda od kože za 2009.  

2.683.183 
Početna ulaganja u materijalnu 
imovinu i modernizacija tehnološkog 
procesa 

3). Izmjene operativnog programa potpora za 
tekstilnu industriju za 2009. (de minimis) 

172.115 
Subvencioniranje marketinških 
aktivnosti 

6) Program poticanja međunarodne konkurentnosti i 
internacionalizacije poslovanja za 2009. (de minimis) 

821.000 
Individualni nastup na ino sajmovima, 
priprema i internac. novog proizvoda te 
postojećeg proizvoda za nova tržišta 

UKUPNO POTPORE 2008.-2009 3.921.791,00  

Izvor: dokumentacija Ministarstva/poduzetnika Varteks d.d. 
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 

 
Naime, poduzetnik Varteks d.d. završio je proces restrukturiranja 31. prosinca 2007., što je i 
utvrđeno rješenjem Agencije od 30. listopada 2008., Klasa: UP/I 430-01/2004-01/42, Urbroj: 
580-03-08-59-39, pa je nakon završetka procesa restrukturiranja, pod uvjetom da je poduzetnik 
izašao iz teškoća, mogao primati sve vrste državnih potpora (primjerice horizontalne i 
regionalne državne potpore) osim državnih potpora za restrukturiranje. 
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Iz Tablice 2. u kojoj su prikazane državne potpore koje je poduzetnik dobio nakon provedbe 
procesa restrukturiranja proizlazi da poduzetnik Vareks d.d. nije smio dobiti potpore male 
vrijednosti u iznosu od 245.000,00 kn pod rednim brojem 1., budući da je Operativni plan 
poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2008. bio namijenjen isključivo za male i srednje 
poduzetnike, a poduzetnik Varteks d.d. smatra se velikim poduzetnikom.  
 
Nadalje, uz pretpostavku da je poduzetnik Varteks d.d. u 2009. ponovo zapao u teškoće (kako 
to proizlazi iz dostavljene dokumentacije), što se nastavilo i u 2010. i zbog čega je zapravo 
Ministarstvo ponovno podnijelo zahtjev za dodjelu državnih potpora za restrukturiranje, 
horizontalne državne potpore i potpore male vrijednosti dodijeljene poduzetniku u 2009. nisu se 
smjele dodjeljivati, budući da se takve državne potpore ne smiju dodjeljivati poduzetnicima u 
teškoćama. 
 
Obavijest Agencije od 17. studenog 2011., uredno su zaprimili Ministarstvo financija, 
Ministarstvo i Varteks d.d. te je Ministarstvo zahtjevom koji je Agencija zaprimila 30. siječnja 
2012., zatražilo produljenje roka za dostavu dokumentacije. 
 
Zaključkom od 1. veljače 2012., Agencija je Ministarstvu odobrila produljenje roka za 30 dana 
od dana dostave zaključka. Prema obavijesti Hrvatske pošte d.d., Ministarstvo gospodarstva je 
zaključak Agencije zaprimilo 3. veljače 2012.  
 
Međutim, Ministarstvo u produljenom roku nije dostavilo dokumentaciju Agenciji, već je od 
Agencije, zahtjevima koje je Agencija zaprimila 5. ožujka, 16. travnja, 22. svibnja te 3. rujna 
2012. zatražilo dodatno produljenje roka za dostavu dokumentacije. 
 
Temeljem posljednjeg zahtjeva za produljenje roka za dostavu dokumentacije zaprimljenog 3. 
rujna 2012., Agencija je Ministarstvu, zaključkom od 13. rujna 2012., produljila rok za dostavu 
dokumentacije do 31. listopada 2012. 
 
Međutim, Ministarstvo gospodarstva nakon 31. listopada 2012. nije Agenciji dostavilo zatraženu 
dokumentaciju. 
 
 
II. 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 Agenciji uputilo pet zahtjeva za produljenje 
roka za dostavu dokumentacije zatražene u obavijesti Agencije od 17. studenog 2011., 
međutim, Ministarstvo traženu dokumentaciju Agenciji nije dostavilo niti nakon 31. listopada 
2012., koji je određen u posljednjem zaključku o produljenju roka za dostavu dokumentacije od 
13. rujna 2012. 
 
Slijedom navedenog, primjenom članka 7. ZDP-a i članka 46. stavka 2. Zakona o općem 
upravnom postupku (dalje: ZUP) odlučeno je kao u izreci ovog rješenja. 
 
Članak 7. ZDP-a, omogućava i primjenu ZUP-a, a članak 46. stavak 3. ZUP-a 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 Agenciji nije dostavilo traženu dokumentaciju niti nakon 31. listopada 
2012., može se zaključiti da je odustalo od zahtjeva 
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Agencija ovim putem skreće pozornost da će o sukladnosti dodijeljenih državnih potpora iz 
točke I. obrazloženja ovog rješenja, prikazanih u Tablicama 1. i 2., koje je poduzetnik Varteks 
d.d. dobio od Ministarstva odlučiti u posebnom postupku. 
 
Također, donošenje rješenja o obustavi postupka, ne sprječava davatelja državne potpore na 
ponovno podnošenje zahtjeva za dodjelu državne potpore. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali 
nezadovoljna stranke 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; 10000 Zagreb, 
2. Ministarstvo financija, Kabinet ministra; Katančićeva 5; 10000 Zagreb, 
3. Varteks d.d., n/r predsjednika Uprave; Zagrebačka 94; 42000 Varaždin 
4. pismohrana (ovdje). 
 
 
 


