
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: UP/I 430-01/2004-02/40 
Urbroj: 580-03-05-17-03 
Zagreb, 27. siječanj 2005. 
 
 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o 
državnim potporama («Narodne novine», broj 47/03 i 60/04; dalje: ZDP) i članka 66. 
stavka 4. Zakona o općem upravnom postupku («Narodne novine», broj 53/91 i 103/96; 
dalje: ZUP), u upravnom postupku davanja suglasnosti na Nacrt Prijedloga Odluke o 
pretvaranju potraživanja Hrvatskog fonda za privatizaciju u ulog društva Vupik d.d. 
Vukovar, pokrenutom na zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 
Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, na temelju 
odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 33. sjednice, održane 27. siječnja 2005., 
donosi sljedeći 
 
 
ZAKLJUČAK 
 
Odbacuje se zahtjev za davanje suglasnosti na Nacrt Prijedloga Odluke o pretvaranju 
potraživanja Hrvatskog fonda za privatizaciju u ulog društva Vupik d.d. Vukovar, zbog 
nenadležnosti. 
 
 
Obrazloženje 
 
 
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), zaprimila je 13. prosinca 
2004., zahtjev Vlade Republike Hrvatske (dalje: Vlade RH), od 9. prosinca, klasa: 430-
02/04-02/90, urbroj: 5030120, kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt Prijedloga 
Odluke o pretvaranju potraživanja Hrvatskog fonda za privatizaciju u udjel u kapitalu 
poduzetnika Vupik d.d. Vukovar (dalje: Nacrt Prijedloga Odluke).  
 
Nacrt Prijedloga Odluke i prateću dokumentaciju Vladi RH dostavilo je Ministarstvo 
gospodarstva, rada i poduzetništva dopisom, klasa: 943-01/03-01/138, urbroj: 526-01-
04-2, od 1. prosinca 2004.  
 
Iz Nacrta Prijedloga Odluke proizlazi da je HFP 3. prosinca 1998., zaključio Ugovor o 
dugoročnim kreditima za financiranje izrade elaborata o procijeni nekretnina sa 
poduzetnikom Vupik d.d. Vukovar, klasa: 943-01/98-01/784, urbroj: 563-03-301/98-25. 
Ukupna potraživanja HFP-a prema rečenom Ugovoru na dan 1. studenog 2004., iznose 
138.383,24 eura. S obzirom da poduzetnik Vupik d.d. Vukovar nije bio u mogućnosti 



vratiti kredit po rečenom Ugovoru, obratio se HFP-u zahtjevom od 26. travnja 2004., za 
pretvaranje potraživanja HFP-a u ulog u poduzetniku Vupik d.d. Vukovar. Naime, prema 
članku 10. rečenog Ugovora HFP je zadržao pravo da potraživanje temeljem Ugovora 
pretvori u vlasnički udjel. 
 
Sukladno prijedlogu poduzetnika Vupik d.d., na sjednici održanoj 5. studenog 2004., 
HFP je donio Odluku pretvaranju potraživanja HFP-a u ulog poduzetnika Vupik d.d. 
Vukovar, klasa: 024-04/04-03/11, urbroj: 563-01-01/14-2004-8. 
 
Prema navedenom, Nacrt Prijedloga Odluke Ministarstva gospodarstva, rada i 
poduzetništva Republike Hrvatske dostavljen Agenciji, predstavlja zahtjev za izdavanje 
suglasnosti na prijedlog akta iz članka 11. stavka 1. ZDP-a. 
 
Međutim, uvidom u Registar Trgovačkog suda u Osijeku, te bazu podataka Financijske 
agencije, utvrđeno je da poduzetnik Vupik d.d. Vukovar pretežno obavlja djelatnost 
poljoprivrede. 
 
II. Razmatrajući ovaj predmet, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja, na 33. sjednici 
održanoj 27. siječnja 2005., ocijenilo je da nije nadležno za postupanje u ovom 
predmetu. Naime, sukladno članku 1. stavku 2. Zakona o državnim potporama, predmet 
rečenog zakona nisu državne potpore poljoprivredi i ribarstvu.  
 
Državne potpore poljoprivredi, sukladno Zakonu o državnim potporama u poljoprivredi, 
ribarstvu i šumarstvu («Narodne novine», broj 87/02, 117/03 i 82/04), u nadležnosti su 
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, stoga se predmetni 
zahtjev istome upućuje na daljnje postupanje. 
 
Nadalje, sukladno odredbama članka 70. stavka 1. (iii) Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanju («Narodne novine», Međunarodni ugovori - broj 15/01; dalje: SSP), 
određeno je da je svaka državna potpora koja narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog 
natjecanja davanjem prednosti nekim poduzetnicima ili nekim proizvodima nespojiva s 
ispravnom primjenom Sporazuma u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između 
Zajednice i Hrvatske. Međutim, odredbama članka 70. stavka 1. točke 8. SSP-a 
određeno je da se odredbe stavka 1. (iii) istog članka neće primjenjivati glede proizvoda 
iz Poglavlja II. Glave IV. SSP-a, odnosno na poljoprivredu i ribarstvo.  
 
Slijedom iznijetog, primjenjujući odredbu članka 66. stavka 4. ZUP-a, odlučeno je kao u 
izreci ovog zaključka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uputa o pravnom lijeku 
Protiv ovog zaključka 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 zaključka. 
 
 
 
Predsjednica Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja 
 
 
Olgica Spevec 
 
 
 
Dostaviti: 

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

 
Na znanje:  

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

- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, n/r g. Petra 
Čobankovića, ministra, Ulica grada Vukovara 78. 

- Hrvatski fond za privatizaciju, n/r g. Damira Ostovića, predsjednika, 10000 
Zagreb, Ivana Lučića 6, 

- Vupik d.d., Vukovar, n/r predsjednika Uprave, 32000 Vukovar, Sajmišna b.b. 


