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Klasa: UP/I 430-01/12-03/003 
Urbroj: 580-09-2/31-2013-007 
Zagreb, 18. srpnja 2013.  
 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o 
državnim potporama (Narodne novine, broj: 72/2013) u upravnom postupku davanja 
odobrenja na državno jamstvo za kreditno zaduženje poduzetnika Uljanik 
Brodogradilište d.d., sa sjedištem u Puli, kod Zagrebačke banke d.d., sa sjedištem u 
Zagrebu, pokrenutom na zahtjev Ministarstva gospodarstva, 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 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 16. studenoga 
2012. od Ministarstva gospodarstva (dalje: Ministarstvo) zahtjev klasa: 310-14/12-01/02, 
urbroj: 526-03-01-01/1-12-44, od 13. studenoga 2012., u kojem je zatraženo očitovanje 
Agencije u svezi izdavanja državnog jamstva u iznosu od 15.800.000 USD poduzetniku 
Uljanik Brodogradilište d.d., sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, u visini 80 posto kreditnog 
zaduženja kod Zagrebačke banke d.d., sa sjedištem u Zagrebu radi potreba financiranja 
izgradnje novogradnje 491.  
 
Zahtjev Ministarstva je podnesen sukladno članku 11. stavku 1. Zakona o državnim 
potporama (Narodne novine, broj: 140/2005 i 49/2011; dalje: ZDP), iz kojeg proizlazi da 
je Ministarstvo prije upućivanja prijedloga akta, koji sadrži državne potpore, na usvajanje 
Vladi Republike Hrvatske dužno dostaviti takav prijedlog Agenciji na odobrenje. 
 



 2

Nakon izvršene analize zaprimljene dokumentacije, Agencija nije bila u mogućnosti 
utvrditi jesu li u konkretnom slučaju kumulativno ispunjeni svi uvjeti iz točke 3.2. Odluke 
o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku jamstava (Narodne novine, broj: 
39/2009; dalje: Odluka o jamstvima), koji moraju biti ispunjeni da se državno jamstvo ne 
bi smatralo državnom potporom u smislu ZDP-a, a osobito uvjet koji se odnosi na to 
smatra li se Uljanik Brodogradilište d.d. poduzetnikom u teškoćama. 
 
Odredbama točke 3.2. Odluke o jamstvima, koju je Agencija primijenila sukladno članku 
3. Uredbe o državnim potporama (Narodne novine, broj 50/06), propisana su četiri 
uvjeta, koji moraju kumulativno biti zadovoljeni, da bi se isključila prisutnost državne 
potpore. Jedan od spomenuta četiri uvjeta je da se zajmoprimac ne smije nalaziti u 
financijskim teškoćama. 
 
Objašnjenje poduzetnika u teškoćama sadržano je u Odluci o objavljivanju pravila o 
državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje (Narodne novine, broj: 20/07; dalje: 
Odluka o restrukturiranju). 
 
Sukladno točki 10.(a) Odluke o restrukturiranju smatra se da je dioničko društvo u 
teškoćama ako je više od polovice upisanog odnosno temeljnog kapitala nestalo, a više 
od četvrtine kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci.  
 
Sukladno odredbama točke 11. Odluke o restrukturiranju može se smatrati da je 
poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena gore navedena pretpostavka, ukoliko su 
prisutni uobičajeni pokazatelji da se radi o poduzetniku u teškoćama, kao što su: rast 
gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih 
tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrijednost imovine.  
 
Uvidom u financijske izvještaje poduzetnika Uljanik Brodogradilište d.d. na dan 31. 
prosinca 2011. u usporedbi s 30. rujnom 2012., Agencija je utvrdila da je spomenuti 
uvjet iz točke 10.(a) Odluke o restrukturiranju u slučaju Uljanik Brodogradilišta d.d. 
ispunjen, odnosno da je u posljednjih dvanaest mjeseci više od polovice njegovog 
upisanog odnosno temeljnog kapitala nestalo. 
 
Stoga je zahtjevom od 20. studenoga 2012. Agencija od Ministarstva zatražila dostavu 
sljedećih podataka i dokumentacije: popis novogradnji Uljanik Brodogradilišta d.d. koje 
će biti isporučene u razdoblju do 2015., projekciju financijskih izvještaja do 2014., 
analitički prikaz pojedinih pozicija iz bilance, prikaz kratkoročnih obveza i kredita 
poduzetnika, očitovanja poslovnih banaka o obračunatim provizijama za izdavanje 
bankovnih garancija za državna jamstva, plan otplate konkretnog kredita Zagrebačke 
banke d.d., očitovanje Ministarstva smatra li da je Uljanik Brodogradilište d.d. u 
teškoćama i druge podatke. 
 
Ministarstvo je Agenciji u više navrata dostavljalo dodatnu dokumentaciju i to 3., 6. i 11. 
prosinca 2012., međutim, iz dostavljene dokumentacije nije bilo razvidno jesu li ispunjeni 
svi uvjeti iz točke 3.2. Odluke o jamstvima. 
 
Uvidom u dopis Ministarstva financija od 12. ožujka 2013., klasa: 432-01/13-01/5, urbroj: 
513-06-02/13-2, koji je Agenciji dostavljen u okviru predmeta pod nazivom Godišnje 
izvješće o državnim potporama za 2012., koji se u Agenciji vodi pod klasom: 430-01/12-
01/003, utvrđeno je da je konkretno državno jamstvo za financijsko praćenje gradnje 
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broda novogradnje 491 u Uljanik Brodogradilištu d.d. u iznosu od 15.800.000 USD 
izdano u korist Zagrebačke banke d.d. dana 14. prosinca 2012.  
 
Nakon 14. prosinca 2012. kada je konkretno državno jamstvo izdano, Agencija od 
Ministarstva nije zaprimila nikakvu dodatnu dokumentaciju.  
 
S obzirom da je Ministarstvo propustilo dostaviti relevantnu dokumentaciju Agencija nije 
bila u mogućnosti do 30. lipnja 2013. okončati ovaj predmet. 
 
II. Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji stupio je na snagu Zakon o 
državnim potporama (Narodne novine, broj: 72/2013), te je prestao važiti ZDP. 
 
Budući da je odredbama članka 17. stavka 1. Zakona o državnim potporama (Narodne 
novine, broj: 72/2013) propisano je da se obustavljaju svi postupci, pokrenuti prema 
odredbama ZDP-a, a koji nisu završeni do dana stupanja na snagu novog Zakona o 
državnim potporama 1. srpnja 2013., Agencija je temeljem odluke Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja sa 147. sjednice, održane 18. srpnja 2013. godine, primjenom 
navedene 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 natjecanja 
 
 
 
mr.sc. Olgica Spevec 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti:  
- Ministarstvo gospodarstva, Kabinet ministra, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, 
- Uljanik Brodogradilište d.d., n/ g. Marinka Brgića, predsjednika uprave, Flaciusova 1, 
52000 Pula, 
- Ministarstvo financija, Kabinet ministra, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, 
- Pismohrana (ovdje). 
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