
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: UP/I 430-01/2004-01/37 
Urbroj: 580-03-05-17-04 
Zagreb, 10. veljače 2005. 
 
 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 9. stavka 2. točke c) i članka 
13. stavka 2. Zakona o državnim potporama («Narodne novine», broj 47/03 i 60/04), u 
upravnom postupku davanja suglasnosti na Prijedlog Odluke kojom se društvu «Koksar» 
d.o.o. otpisuju kamate obračunate radi neplaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i 
doprinosa za mirovinsko osiguranje, pokrenutom na zahtjev Ministarstva financija 
Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Katančićeva 5, na temelju odluke Vijeće za 
zaštitu tržišnog natjecanja sa 34. sjednice održane 10. veljače 2005. donosi sljedeće 
 
 
RJEŠENJE 
 
Odbacuje se zahtjev za davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke kojom se društvu 
«Koksar» d.o.o. otpisuju kamate obračunate radi neplaćanja doprinosa za zdravstveno 
osiguranje i doprinosa za mirovinsko osiguranje. 
 
 
Obrazloženje 
 
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) dana 13. prosinca 2004. 
zaprimila je putem Vlade Republike Hrvatske dopis Ministarstva financija Republike 
Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Katančićeva 5, od 2. prosinca 2004., klasa: 432-
02/04-02/03, urbroj: 50501-04-1265.  
 
Uz rečeni dopis Ministarstva financija dostavljen je Prijedlog Odluke kojom se 
poduzetniku Koksar d.o.o. sa sjedištem u Bakru, Nautička 3, otpisuju kamate obračunate 
radi neplaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za mirovinsko 
osiguranje, i to 951.917,27 kuna kamate za zdravstveno osiguranje, te 2.352.146,80 
kuna kamate za mirovinsko osiguranje, obračunate do 31. prosinca 2003. godine, kao i 
kamate do stupanja odluke na snagu (dalje: Prijedlog Odluke) 
 
U prilogu predmetnog dopisa dostavljena je također sljedeća dokumentacija: dopisi 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO), od 9. travnja 2004., klasa: 
140-13/04-02/1907, urbroj: 341-99-01/1-04-1, te od 29. listopada 2004., klasa: 140-
13/04-02/1907, urbroj: 341-99-01/1-04/2; dopisi Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osiguranje (dalje: HZZO), od 10. ožujka 2004., klasa: 423-01/01-01/1, urbroj: 338-01-28-
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04-124 te od 20. rujna 2004., klasa: 423-01/01-01/1, urbroj 338-01-28-04-127, dopis i 
požurnica poduzetnika Koksar d.o.o. od 15. prosinca 2003., odnosno 3. rujna 2004. 
 
Vlada RH smatra da Prijedlog Odluke predstavlja prijedlog akta kojim se namjerava 
odobriti ili dati pojedinačna potpora, stoga je isti dostavljen Agenciji sukladno članku 11. 
stavku 1. Zakona o državnim potporama («Narodne novine», broj 47/03 i 60/04; dalje: 
ZDP). 
 
S obzirom da dostavljena dokumentacija nije bila dovoljna za donošenje meritornog 
rješenja, Agencija je dopisom od 24. prosinca 2004., klasa: UP/I 430-01/2004-01/37, 
urbroj: 580-03-04-31-02, od Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva Republike 
Hrvatske, kao resornog ministarstva, sukladno članku, 10. Zakona o ustrojstvu i 
djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija («Narodne novine», broj 48/99, 
15/00 i 20/00), sukladno članku 10. stavku 1. i 2. ZDP-a zatražila dodatnu 
dokumentaciju. 
 
Dopisom od 10. siječnja 2004., klasa: 402-01/00-01/07, urbroj: 526-07-04-31, 
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavilo je sljedeće podatke i 
dokumentaciju; Odluku Vlade Republike Hrvatske (dalje: Odluka Vlade RH) od 5. rujna 
1994., klasa: 43-01/94-01/16, urbroj 5030105-94-1 o prestanku proizvodnje poduzetnika 
Koksar d.o.o. te obvezi Vlade RH da podmiri sve nesporne obveze, troškove zatvaranja, 
demontaže i sanacije terena; podatke o svim osiguranim sredstvima iz državnog 
proračuna te njihov utrošak po godinama; podatke o trošku razgradnje objekata i vrsta 
radova po godinama, godišnja izvješća za poduzetnika Koksar d.o.o. 2001. 2002. i 
2003., podatke o broju zaposlenih u poduzetniku Koksar d.o.o. te podatke o iznosima 
potrebnim za trošak razgradnje i sanacije terena, plaće djelatnika i održavanja objekata 
za razdoblje od 2005. do 2007. 
 
II. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Agencija je utvrdila sljedeće: 
 
Odlukom Vlade RH od 5. rujna 1994., klasa: 43-01/94-01/16, urbroj 5030105-94-1 (dalje: 
Odluka), određeno je da će poduzetnik Koksar d.o.o. biti zatvoren i prestati s radom. 
Nakon prestanka s radom, Vlada RH se obvezala da će, nakon revizije godišnjeg 
obračuna za 1993., pokriti sve neizmirene obveze te troškove demontaže i sanacije 
terena. 
 
Naime, Vlada RH je na sjednici održanoj 1. rujna 1994., u svezi s restrukturiranjem 
poduzetnika Željezara Sisak d.d., Sisak, donijela zaključak da će se poduzetnik Koksar 
d.o.o. izdvojiti iz sastava poduzetnika Željezara Sisak d.d. i najkasnije s 30. studenim 
1994. će se zatvoriti i prestati s radom.  
 
Nadalje prema Odluci, poslovodstvo Željezare Sisak d.d. i Koksar d.o.o. obvezni su 
prekinuti svako daljnje sklapanje bilo kakvih ugovora s inozemnim partnerima i osigurati 
da Koksar d.o.o. ne preuzima bilo kakve daljnje obveze osim nastalih i već ugovorenih. 
Nakon zatvaranja, zaposlenima u poduzetniku Koksar d.o.o., treba osigurati, za 
naknadno utvrđeno vrijeme, isplatu plaća i u daljnjem roku socijalno zbrinjavanje 
(kreditima za male poduzetnike, te mehanizmima iz socijalnog programa) prema 
programu koji je bilo dužno izraditi tadašnje Ministarstvo rada i socijalno skrbi Republike 
Hrvatske. 
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Također, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva bilo je u obvezi hitno ustrojiti 
tijelo koje će pratiti provedbu ovih zaključaka i zajedno sa Željezarom Sisak d.d., uz 
pomoć i podršku nadležnih tijela jedinica lokalne samouprave, te izraditi operativni plan 
mjera za zatvaranje Koksar d.o.o., a najkasnije do 30. studenog 1994. 
 
Sukladno Odluci, u istom roku Ministarstvo gospodarstva bilo je dužno u suradnji s 
drugim nadležnim ministarstvima, Hrvatskim fondom za privatizaciju i Uredom za 
zakonodavstvo Vlade RH, te upravljačkim tijelima Željezare Sisak d.d. i Koksar d.o.o. 
izraditi i Vladi RH dostaviti prijedloge akata kojima će se operacionalizirati rečeni 
zaključci. 
 
Istom Odlukom VRH, Vlada RH zadužila je Ministarstvo financija da u suradnji s 
Ministarstvom graditeljstva i zaštite okoliša i Ministarstvom gospodarstva aktualizira, u 
kontaktima s Europskom bankom za obnovu i razvoj, u okviru projekata zaštite okoliša, 
projekt sanacije Bakarskog zaljeva. 
 
Sredstva za predmetnu namjenu kao i za plaće djelatnika te minimalni iznos održavanja 
objekta osiguravaju se u državnom proračunu. Broj zaposlenih djelatnika od 1994. pa do 
danas se smanjivao, ovisno o potrebi poslova te je tijekom 2002. i 2003. sveden na 6 
djelatnika.  
 
S obzirom da je račun poduzetnika Koksar d.o.o. od dana zatvaranja pa do danas u 
blokadi, svi ostvareni prihodi uplaćuju se na žiro račun državnog proračuna dok se 
troškovi isplaćuju iz državnog proračuna putem Ministarstva gospodarstva, rada i 
poduzetništva.  
 
Osim razgradnje poduzetnika Koksar d.o.o., koja traje i danas, Vlada RH obvezala se 
isplatiti i sve nesporne obveze društva nastale do dana zatvaranja proizvodnih 
kapaciteta. U tom smislu, na temelju rečene Odluke nakon obavljene revizije godišnjeg 
obračuna za 1993., trebala su biti otpisana i potraživanja Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO) i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
(dalje: HZMO). Potraživanja HZMO-a u visini iznosa glavice duga za doprinose za 
mirovinsko osiguranje iznosila su ukupno 313.834,59 kn, dok je dug za doprinose za 
doplatak za djecu iznosio 24.605,90 kn. Potraživanja HZZO-a u visini iznosa glavice 
duga za doprinose za zdravstveno osiguranje iznosila su 245.401,16 kn. 
 
Zbog navedenog, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dana 31. prosinca 
2003., izvršilo je uplatu u visini iznosa glavnice duga, za doprinose za zdravstveno 
osiguranje, mirovinsko osiguranje i doplatak za djecu, u ukupnom iznosu od 583.841,65 
kuna, u  korist Proračuna Republike Hrvatske, iz sredstava Proračuna namijenjenih 
razgradnji poduzetnika Koksar d.o.o. (račun A 5600063522). 
 
S obzirom da Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva izvršilo uplatu glavnice, 
Ministarstvo financija je predložilo Vladi RH, da sukladno Odluci od 4. rujna 1994. otpiše 
i potraživanja s osnove kamata na zdravstveno osiguranje u iznosu od 951.917,27 kn, 
odnosno potraživanja s osnove kamata za mirovinsko osiguranje u iznosu od 
2.352.146,80 kn. Rečene kamate obračunate su do 31. prosinca 2003. Ministarstvo 
financija također je predložilo Vlade RH da uz rečene kamate otpiše i kamate do 
stupanja na snagu Odluke. 
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Naime, daljnje zakonske zatezne kamate na glavnicu duga za osnovno zdravstveno 
osiguranje, doprinose za mirovinsko osiguranje i dječji doplatak, obračunava 
Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava, odnosno usklađuje podatke 
o obračunatim kamatama s podacima u analitičkoj evidenciji Porezne uprave. 
 
III. Slijedom navedenog, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je na svojoj 34. sjednici, 
održanoj 10. veljače 2005., utvrdilo da se prijedlog akta kojim se namjerava odobriti ili 
dati pojedinačna državna potpora, odnosno u konkretnom slučaju otpisati potraživanja s 
osnova kamata obračunatih radi neplaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i 
doprinosa za mirovinsko osiguranje odnose na potraživanja koja su nastala tijekom 
1993., ne odnosi na potporu koja se u smislu ZDP-a smatra državnom potporom. Stoga 
je u smislu članka 13. stavka 2. ZDP-a, odlučeno kao u izreci ovog rješenja. 
 
Naime ZDP i Uredba o državnim potporama («Narodne novine», broj 121/03) stupili su 
na snagu tijekom 2003., dok je temelj za donošenje odluke o otpisu potraživanja društvu 
Koksar d.o.o., s osnove kamate zbog neplaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko 
osiguranje Odluka Vlade RH od 5. rujna 1994. Potraživanja s rečenih osnova na koja su 
obračunate kamate nastala su u razdoblju od 1992. do 1993. i trebala su biti otpisana 
sukladno rečenoj Odluci Vlade RH nakon njenog donošenja. Prema tome, ZDP i Uredba 
koji su stupili na snagu 2003. ne mogu se primjenjivati na potraživanja koja su nastala 
tijekom 1992. i 1993. i koja su trebala biti otpisana sukladno Odluci Vlade iz 1994. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti 
upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od 
dana dostave ovog rješenja. 
 
 
 
 
Predsjednica Vijeća za 
zaštitu tržišnog natjecanja 
 
Olgica Spevec 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, n/r g. Branka Vukelića, ministra, 
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, 

2. Pismohrana (ovdje). 
 
Na znanje: 

1. Vlada Republike Hrvatske, Tajništvo Vlade Republike Hrvatske, 10000 Zagreb, 
Trg Sv. Marka 2, 

2. Ministarstvo financija, n/r g. Ivana Šukera, ministra, 10000 Zagreb, Katančićeva 
5. 

3. Bakar d.o.o., n/r predsjednika Uprave, Nautička 3, 51222 Bakar. 


