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KLASA: UP/I 034-03/22-04/001 
URBROJ: 580-16/140-2022-009 
Zagreb, 19. listopada 2022. 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, OIB: 54882480048, na temelju članka 13. stavka 1. i 
stavka 2. te članka 20. stavka 1. točke 3. u vezi s člankom 18. stavcima 2. i 3. Zakona o zabrani 
nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, br.117/07. i 52/21.), 
u upravnom postupku pokrenutom po službenoj dužnosti protiv kupca KOKA peradarsko 
prehrambena industrija dioničko društvo, OIB: 21031321242, Varaždin, Biškupečka ulica 58, 
zastupanog po opunomoćeniku [...], odvjetniku u [...], radi utvrđivanja iskorištavanja značajne 
pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi pri otkupu pilića brojlera, na 
temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: dr.sc. Mirta Kapural, dipl. iur., 
predsjednica Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica predsjednice Vijeća, Denis Matić, dipl. 
iur., član Vijeća, mr.sc. Ljljana Pavlic, dipl. oec., članica Vijeća, sa sjednice 39/2022, održane 
19. listopada 2022., donosi sljedeće  
 

RJEŠENJE 

 

1. Prihvaća se preuzimanje obveza od strane kupca KOKA peradarsko prehrambena industrija 
dioničko društvo, OIB: 21031321242, Varaždin, Biškupečka ulica 58 (dalje u tekstu: KOKA 
d.d.) u obliku mjera, uvjeta i rokova na način kako je mjere i uvjete KOKA d.d. predložila 
podneskom od 22. kolovoza 2022. s prilozima te podneskom od 26. kolovoza 2022., i to: 

a) donošenje Pravilnika o izdavanju zadužnica proizvođačima brojlera  
b) priprema Aneksa Ugovoru o proizvodnji brojlera sa sljedećim prilozima kao njegovim 

sastavnim dijelovima: Pravilnik o izdavanju zadužnica proizvođačima brojlera iz alineje 
a) ove točke, Prilog 1. - cjenik, Standardi kvalitete - Prilog 2. i Prilog 3. – o obaveznim 
mjerama biozaštite, te pozivanje svakog proizvođača brojlera kao dobavljača na 
sklapanje istoga  

c) sklapanje Aneksa iz alineje b) ove točke izreke rješenja sa svim proizvođačima brojlera 
kao dobavljačima koji ga pristanu sklopiti  

d) izdavanje i dostava zadužnice koja udovoljava uvjetima iz akata alineje a) i alineje b) 
ove točke izreke rješenja, svim proizvođačima brojlera kao dobavljačima koji s KOKOM 
d.d. sklope Aneks iz alineje b) ove točke izreke rješenja  

e) izdavanje zadužnice sukladno kriterijima iz Pravilnika o izdavanju zadužnica 
proizvođačima brojlera iz alineje a) ove točke izreke rješenja svim proizvođačima 
brojlera kao dobavljačima koji ne pristanu sklopiti Aneks iz alineje b) ove točke izreke 
rješenja te dostava obavijesti dobavljačima o izdavanju zadužnice te njenoj dostupnosti 
za preuzimanje u poslovnim prostorijama KOKE d.d. bilo kada za vrijeme trajanja 
Ugovora o proizvodnji brojlera,  

sa sadržajem akata navedenih u dokumentima koji su označeni kao Prilog 1. i Prilog 2. izreke 
ovoga rješenja i čine njen sastavni dio, u roku od jednog mjeseca od dana donošenja ovoga 
rješenja.  
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2. Nalaže se KOKI d.d. u roku od dva mjeseca od dana donošenja ovoga rješenja  Agenciji za 

zaštitu tržišnog natjecanja dostaviti: 

a) presliku usvojenog Pravilnika o izdavanju zadužnica proizvođačima brojlera iz točke 
1.a) izreke ovoga rješenja, 

b) preslike svih potpisanih Aneksa te pripadajućih priloga iz točke 1.b) izreke ovoga 
rješenja, uz dostavu dokaza da je proizvođačima brojlera kao dobavljačima KOKE d.d. 
s kojima nije sklopljen navedeni Aneks ponuđeno sklapanje istoga sukladno točki 1.b) 
izreke ovoga rješenja, 

c) preslike svih zadužnica izdanih sukladno točkama 1.d) i 1.e) izreke ovoga rješenja, 
d) preslike svih potvrda o dostavi, odnosno preuzimanju zadužnica sukladno točkama 1.d) 

i 1.e) izreke ovoga rješenja,  
e) potvrde o dostavi obavijesti o izdanim zadužnicama za proizvođače brojlera kao 

dobavljača koji nisu preuzeli zadužnice iz koje je vidljiv datum dostave te obavijesti, 
f) popis svih proizvođača brojlera kao dobavljača KOKE d.d. na dan dostave popisa. 

 

3. Mjere, uvjeti i rokovi iz točke 1. izreke ovoga rješenja ovim rješenjem postaju obvezni za 
KOKU d.d. 

4. Utvrđuje se kako nema uvjeta za daljnje vođenje ovoga upravnog postupka protiv KOKE 
d.d. te se upravni postupak obustavlja. 

5. Ako u nadzoru nad provedbom mjera i uvjeta iz točke 1. izreke ovoga rješenja bude utvrđeno 
da se KOKA d.d. ne pridržava utvrđenih mjera, uvjeta i rokova iz točke 1. i 2. izreke ovoga 
rješenja, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja će po službenoj dužnosti obnoviti postupak 
utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih 
praksi te utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje novčane kazne. Utvrđenje da se KOKA d.d. 
ne pridržava utvrđenih mjera, uvjeta i rokova iz točki 1. i 2. izreke ovoga rješenja cijenit će se 
kao otegotna okolnost prilikom utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje novčane kazne u 
obnovljenom upravnom postupku. 

6. Ovo rješenje objavit će se na mrežnoj stranici AZTN-a, pri čemu će poslovne tajne sadržane 
u rješenju biti izuzete od javne objave. 

 

Obrazloženje 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN), kao tijelo nadležno za provedbu 
Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP) 
je po službenoj dužnosti, a radi zaštite javnog interesa, na temelju odredbe članka 42. stavka 
1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09. i 110/21.; dalje u tekstu: 
ZUP) te u skladu s odredbama članaka 13. i 14. ZNTP-a, protiv KOKE d.d., pokrenuo upravni 
postupak radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem 
nepoštenih trgovačkih praksi pri otkupu pilića brojlera (dalje u tekstu: brojleri), dostavljajući mu 
obavijest o pokretanju upravnog postupka, KLASA: UP/I 034-03/22-04/001, URBROJ: 580-
16/140-2022-002, od 23. lipnja 2022. (dalje u tekstu: obavijest o pokretanju upravnog 
postupka). 
 
Povod za pokretanje ovoga upravnog postupka je bila obavijest Ministarstva poljoprivrede, 
KLASA: 320-02/20-01/99, URBROJ: 525-07/0187-22-31, od 23. veljače 2022. o zaprimljenoj 
anonimnoj predstavci iz koje, u bitnom, proizlazi da KOKA d.d. ne poštuje odredbe ugovora 
sklopljenog s proizvođačima brojlera (dalje u tekstu: dobavljači) o uvjetima i rokovima plaćanja 
isporučenih proizvoda, kao ni o uvjetima i rokovima isporuke toga proizvoda (odredbe članka 
5. stavka 1. točke 3. i 4. ZNTP-a), a isto tako i da preuzimajući brojlere prije ugovorenog roka 
(s manjom masom i manjom starosti) netransparentno umanjuje količinu i kvalitetu isporučenih 
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brojlera (članak 11. stavak 1. točka 10. ZNTP-a), zbog čega je Ministarstvo poljoprivrede 
predložilo obavljanje nadzora nad poslovanjem KOKE d.d. 
 
AZTN je nakon primitka opisane obavijesti izvršio uvid u Registar godišnjih financijskih 
izvještaja radi utvrđivanja postojanja značajne pregovaračke snage KOKE d.d. u smislu članka 
3. ZNTP-a. U trenutku zaprimanja opisane obavijesti, kao i u trenutku slanja Obavijesti o 
pokretanju upravnog postupka KOKI d.d., posljednje predano i AZTN-u dostupno Godišnje 
financijsko izvješće je bilo za 2020., iz kojeg je proizlazilo kako je te godine KOKA d.d. ostvarila 
ukupne godišnje prihode u iznosu od 1.277.015.552,00 kuna. Također, prilikom donošenja 
ovoga rješenja AZTN je elektroničkim putem izvršio uvid u Registar godišnjih financijskih 
izvješća te dostupno Godišnje financijskoj izvješće za 2021., iz kojeg proizlazi da je KOKA d.d. 
u 2021. ostvarila ukupne godišnje prihode u iznosu od 1.387.746.887,00 kuna. 
 
Kako je KOKA d.d. članica grupe Vindija, kojoj uz matično društvo VINDIJA d.d. pripadaju i 
društva: VIR 1898 d.d., Rijeka, VINDON d.o.o., Slavonski Brod, Novi DOMIL d.o.o., Varaždin, 
Pekarnice LATICA d.o.o., Varaždin, VINDIJA TRGOVINA d.o.o., Varaždin, VINDIJA 
SARAJEVO d.o.o., Sarajevo, BiH, VINDIJA d.o.o., Brčko, BiH, VINDIJA d.o.o., Lajkovac, RS, 
FSH Unip+ d.o.o., Valjevo, RS, i VINDIJA INTERNACIONAL eksport-import DOOEL, Skopje, 
Republika Sjeverna Makedonija, AZTN je uvidom u Godišnje financijsko izvješće 
(konsolidirano) za 2020. utvrdio kako ukupni godišnji prihodi grupe Vindija u 2020. iznose 
3.177.955.434,00 kuna, dok je uvidom u Godišnje financijsko izvješće (konsolidirano) za 2021. 
godinu utvrdio kako ukupni godišnji prihodi grupe Vindija u 2021. iznose 3.479.431.202,00 
kuna. 
 
Stoga, AZTN je utvrdio kako KOKA d.d. ima značajnu pregovaračku snagu u smislu članka 3. 
AZTN-a.  
 
Slijedom opisane obavijesti Ministarstva poljoprivrede te utvrđenja postojanja značajne 
pregovaračke snage KOKE d.d., AZTN je, na temelju ovlasti iz članka 17. stavka 1. ZNTP-a, 
od KOKE d.d. u okviru spisa neupravnog predmeta KLASE: 034-08/22-04/028, dopisima od 2. 
ožujka 2022., 21. ožujka 2022., 14. travnja 2022., 12. svibnja 2022., zatražio dostavu 
podataka, dokumentacije i pisanih pojašnjenja, a KOKA d.d. je u otvorenom roku uz podneske 
od 11. ožujka 2022., 6. travnja 2022., 26. travnja 2022. i 20. svibnja 2022., dostavila traženo, 
i to očitovanja i dokumentaciju, : 

− Pregled proizvođača brojlera i turnusa u razdoblju od 1. prosinca 2021. od 28. veljače 
2022. 

− Popis proizvođača brojlera – podaci 

− Pregled fakturiranih obveza po osnovi turnusa 02/2022, Pregled dosadašnje dinamike 
plaćanja turnusa 01/2022, Pregled plaćanja turnusa 12/2021 

− Račune, analitičke kartice, primke i obračune turnusa za dobavljače navedene u 
daljnjem dijelu ovoga obrazloženja za razdoblje od 1. rujna 2021. do 28. veljače 2022. 

− Ugovore o proizvodnji brojlera, anekse ugovora i pripadajuće priloge za dobavljače 
navedene u daljnjem dijelu ovoga obrazloženja 

− Obračune turnusa proizvođača brojlera i primke za ostale dobavljače za razdoblje od 
1. od rujna 2021. do 28. veljače 2022.  
 

Navedeni dokumenti su preneseni iz spisa KLASE: 034-08/22-04/028 i čine sastavni dio spisa 
ovoga upravnog predmeta. 
 
Analizom dostavljenih podataka, dokumentacije i pisanih pojašnjenja, AZTN je utvrdio 
postojanje indicija da je KOKA d.d. iskorištavajući značajnu pregovaračku snagu, svojim 
dobavljačima nametnula nepoštenu trgovačku praksu iz članka 11. stavka 1. točke 11. ZNTP-
a, u vezi s člankom 4. stavkom 2. točkom 6. ZNTP-a, prema kojoj odredbi su nepoštene 
trgovačke prakse i prakse u kojima kupac zahtijeva od dobavljača i/ili ugovara dobavljaču 
obvezu ispostavljanja i/ili ispostavljanje bilo kojeg instrumenta osiguranja radi preuzetog 
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repromaterijala, a da kupac nema obvezu izdavanja sredstva osiguranja za preuzete, a 
neplaćene poljoprivredne i prehrambene proizvode. 
 
Naime, na zahtjev AZTN-a od 2. ožujka 2022., KOKA d.d. je uz podnesak od 11. ožujka 2022., 
dostavljen 15. ožujka 2022., između ostaloga, dostavila važeće Ugovore o proizvodnji brojlera 
sklopljene s dobavljačima koje je AZTN odabrao metodom uzorka: 

- [...], 
- [...], 
- [...], 
- [...], 
- [...], 
- [...]. 

 
U podnesku od 11. ožujka 2022. KOKA d.d. je navela kako sa svim dobavljačima sklapa tipske 
Ugovore o proizvodnji brojlera. Iz priloga navedenog podneska proizlazi kako je KOKA d.d. na 
dan 11. ožujka 2022. otkupljivala brojlere od [...] dobavljača. 
 
Ugovorima s navedenim dobavljačima su KOKA d.d. kao naručitelj i dobavljači kao proizvođači 
brojlera ugovorili kako KOKA d.d. naručuje, a dobavljači preuzimaju proizvodnju brojlera, pri 
čemu se KOKA d.d. obvezuje dobavljačima isporučiti jednodnevne piliće i hranu za iste, dok 
se dobavljači obvezuju isporučiti KOKI d.d. brojlere starosti i težine u točno određenom 
rasponu. Također, istim ugovorima je ugovoreno zasnivanje založnog prava na nekretninama 
tih dobavljača, odnosno drugih založnih dužnika, radi osiguranja potraživanja KOKE d.d., koja 
proizlaze iz dostavljenih ugovora, uključujući osiguranje potraživanja prema istim dobavljačima 
na ime izdanog repromaterijala.  
 
S obzirom na opisanu ugovornu odredbu o zasnivanju založnog prava na nekretninama 
dobavljača, odnosno drugih založnih dužnika te s obzirom na činjenicu da u ugovorima koje je 
KOKA d.d. dostavila nije ugovorena obveza KOKE d.d. da radi osiguranja potraživanja 
dobavljača za preuzete, a neplaćene poljoprivredne i prehrambene proizvode izda tim 
dobavljačima instrument osiguranja, AZTN je daljnjim dopisima od 14. travnja 2022. i 12. 
svibnja 2022., između ostaloga, zatražio izjašnjenje o tome je li KOKA d.d. izdala dobavljačima 
bilo kakav instrument osiguranja za preuzete, a neplaćene brojlere uz poziv za dostavu dokaza 
o izdavanju takvog instrumenta osiguranja ako jest izdan, o tome jesu li navedeni dobavljači 
pored zasnivanja založnog prava izdali još koji instrument radi osiguranja potraživanja KOKE 
d.d. te pojašnjenje o tome na koji način je izračunata visina potraživanja u odnosu na koje će 
se na nekretninama navedenih dobavljača i ostalih založnih dužnika zasnovati založno pravo. 
 
U podnesku od 26. travnja 2022. KOKA d.d. je u bitnom dodatno pojasnila poslovni odnos s 
dobavljačima i postojanje rizika za KOKU d.d. u poslovnim odnosima s dobavljačima, sve kao 
razlog zahtijevanja izdavanja instrumenta osiguranja od dobavljača, uz iznošenje navoda kako 
su potraživanja dobavljača, s obzirom na način odvijanja poslovnog odnosa s KOKOM d.d., 
samim time odgovarajuće osigurana. [...]. S obzirom na to da se proizvodnja odvija u 
proizvodnim objektima dobavljača gdje oni svojim postupcima utječu na sam proces tova i 
rezultate istoga, KOKA d.d. smatra i navodi da u takvim uvjetima postoji rizik za KOKU d.d. da 
kroz period tova brojlera u objektima dobavljača dođe do havarije ili da isti namjerno prouzroče 
štetu KOKI d.d. u smislu otuđenja brojlera te kako je iz tog razloga ugovoreno zasnivanje 
založnog prava na nekretninama prema odabiru dobavljača. KOKA d.d., zatim, navodi kako 
se založno pravo zasnovalo za sva potraživanja KOKE d.d. u odnosu na dobavljače (ne samo 
u odnosu na repromaterijal), kako dobavljači surađuju s KOKOM d.d. kao pouzdanim 
partnerom te da mogu raskinuti ugovor i u svakom trenutku naplatiti svoja potraživanja u 
slučaju neispunjenja obveza KOKE d.d. te u konačnici, da dobavljači mogu naplatiti svoja 
potraživanja i prodajom od KOKE d.d. zaprimljenih pilića i hrane te tako namiriti svoja 
potraživanja prema istoj. KOKA d.d., stoga, zaključuje kako proizvođači nisu u nepovoljnijem 
ili podređenom položaju i da su odgovarajuće osigurani za svoja potraživanja. 
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U podnesku od 20. svibnja 2022., KOKA d.d. je, između ostaloga, i izričito navela kako u 
odnosu na navedene dobavljače nije preuzela obvezu izdavanja instrumenta osiguranja za 
preuzete, a neplaćene brojlere, niti je izdala takve instrumente, kao i da dobavljači nisu KOKI 
d.d. izdali bilo koji drugi instrument osiguranja, te je u konačnici pojasnila način izračuna visine 
iznosa koji se osigurava zasnivanjem založnog prava. 
 
Opisana pojašnjenja KOKE d.d., a koje je ista navela kao razloge nepreuzimanja obveze 
izdavanja instrumenata osiguranja prema dobavljačima, odnosno kao razloge neizdavanja 
instrumenata osiguranja za potraživanja dobavljača za preuzete, a neplaćene poljoprivredne i 
prehrambene proizvode te kao argument o nepostojanju iskorištavanja značajne pregovaračke 
snage, AZTN nije ocijenio dostatnim za isključenje indicija o opisanom iskorištavanju značajne 
pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi. 
 
Slijedom navedenog, AZTN je utvrdio kako postoje indicije da je KOKA d.d. iskoristila značajnu 
pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi navedenim dobavljačima iz 
članka 11. stavka 1. točke 11. ZNTP-a, u vezi s člankom 4. stavkom 2. točkom 6. ZNTP-a, i to 
na način da je s istima ugovorila ispostavljanje instrumenta osiguranja radi osiguranja 
potraživanja KOKE d.d. na ime isporučenog repromaterijala, dok nije preuzela obvezu 
izdavanja instrumenta osiguranja tim dobavljačima za preuzete, a neplaćene poljoprivredne i 
prehrambene proizvode, odnosno kako nije izdala navedenim dobavljačima instrumente 
osiguranja za njihova opisana potraživanja prema KOKI d.d.  
 
Pritom, AZTN ukazuje kako analizom dostavljenih podataka, dokumentacije i pisanih 
pojašnjenja, a u odnosu na poslovanje KOKE d.d., s metodom uzorka odabranim 
dobavljačima, nije utvrdio postojanje indicija da je KOKA d.d. iskorištavajući značajnu 
pregovaračku snagu nametnula tim dobavljačima nepoštene trgovačke prakse na koje se 
ukazuje u obavijesti Ministarstva poljoprivrede od 23. veljače 2022. o zaprimljenoj anonimnoj 
predstavci, odnosno nije utvrđeno da bi KOKA d.d. dobavljačima navodno netransparentno 
umanjivala količinu, kakvoću i/ili vrijednost poljoprivrednog odnosno prehrambenog proizvoda 
standardne kvalitete (članak 11. stavak 1. točka 10. ZNTP-a), kao i da bi KOKA d.d. navodno 
kršila odredbe članka 5. stavka 1. točaka 3. i 4. ZNTP-a. Slijedom navedenoga, AZTN nije 
utvrdio da bi navodi iz obavijesti Ministarstva poljoprivrede predstavljali indicije za vođenje 
upravnog postupka. 
 
Iz navedenih razloga, AZTN je protiv KOKE d.d., na temelju članka 42. stavka 1. ZUP-a te 
članka 13. i članka 14. ZNTP-a pokrenuo po službenoj dužnosti ovaj upravni postupak radi 
utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih 
praksi iz članka 11. stavka 1. točke 11. ZNTP-a, u vezi s člankom 4. stavkom 2. točkom 6. 
ZNTP-a u odnosu na šest naznačenih dobavljača. 
 
Obavijest o pokretanju upravnog postupka KOKA d.d. je zaprimila 29. lipnja 2022.   
 
 
1. Prijedlog za preuzimanje obveza 
 
a) Podnošenje prijedloga za preuzimanje obveza  
 
KOKA d.d. je podneskom od 29. srpnja 2022. naslovljenim „Prijedlog stranke o preuzimanju 
obveza u obliku izvršenja mjera i uvjeta temeljem članka 18. Zakona o zabrani nepoštenih 
trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom“ i prilozima istom predložila preuzimanje obveza u 
obliku izvršenja određenih mjera i uvjeta te rokove u kojem će to učiniti kako bi se otklonile 
indicije koje upućuju na nepoštene trgovačke prakse i koje su bile povod za pokretanje 
upravnog postupka, sukladno članku 18. stavku 1. ZNTP-a.  
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KOKA d.d. je zatim, 22. kolovoza 2022. dostavila AZTN-u podnesak od 22. kolovoza 2022. 
naslovljen „Prijedlog stranke Koka d.d. o preuzimanju obveza u obliku izvršenja mjera i uvjeta 
temeljem članka 18. Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom“ 
te priloge, a kojima je također predložio preuzimanje obveza u obliku izvršenja određenih mjera 
i uvjeta te rokove u kojem će to učiniti kako bi se otklonile indicije koje upućuju na nepoštene 
trgovačke prakse i koje su bile povod za pokretanje upravnog postupka te u kojem je izričito 
naveo kako predlaže zanemariti podnesak od 29. srpnja 2022. i uzeti u obzir i odlučivati o 
prijedlozima opisanim upravo u podnesku od 22. kolovoza 2022. i njegovim prilozima. Također, 
KOKA d.d. je u podnesku od 22. kolovoza 2022. pojasnila kako je namjera KOKE d.d. bila 
podneskom od 22. kolovoza 2022. izvršiti određene dorade mjera, uvjeta i rokova predloženih 
u podnesku od 29. srpnja 2022.  
 
U konačnici, KOKA d.d. je podneskom od 26. kolovoza 2022., dostavljenom AZTN-u istoga 
dana, dopunila prijedlog sadržan u podnesku od 22. kolovoza 2022. i njegovim prilozima.  
 
AZTN već u ovom dijelu obrazloženja ukazuje na to kako je, s obzirom na navedeno, prilikom 
donošenja ovoga rješenja odlučivao isključivo na temelju prijedloga sadržanih u podnesku od 
22. kolovoza 2022. i prilozima istoga te prijedloga sadržanih u podnesku od 26. kolovoza 2022. 
Također, s obzirom na to da su prijedlozi za preuzimanje obveza sadržani i u podnesku od 22. 
kolovoza 2022. i njegovima prilozima, kao i u konačnici u podnesku od 26. kolovoza 2022., 
AZTN je te podneske i priloge promatrao i ocjenjivao kao jedinstven prijedlog za preuzimanje 
obveza. 
 
b) Sadržaj prijedloga za preuzimanje obveza 
 
U podnesku od 22. kolovoza 2022. KOKA d.d. je predložila izvršenje nekoliko mjera i uvjeta 
radi otklanjanja indicija koje su bile povod za pokretanje ovoga upravnog postupka, kao i 
rokove u kojima bi isto učinio, i to:  

1. Priprema Aneksa Ugovoru o proizvodnji brojlera - trenutno 
2. Usvajanje Pravilnika o izdavanju zadužnica proizvođačima brojlera u roku do 23. 

rujna 2022. 
3. Slanje poziva dobavljačima na sklapanje Aneksa Ugovoru o proizvodnji brojlera u 

roku do 23. rujna 2022. 
4. Sklapanje Aneksa Ugovoru o proizvodnji brojlera u roku do 14. listopada 2022. 
5. Izdavanje zadužnica u roku od 8 dana od sklapanja Aneksa Ugovoru o proizvodnji 

brojlera, odnosno u roku do 21. listopada 2022. za dobavljače koji ne sklope Aneks. 
 
Uz podnesak od 22. kolovoza 2022., KOKA d.d. je dostavila nacrte akata, kao sastavne 
dijelove prijedloga za preuzimanje obveza, a koje se obvezao usvojiti, odnosno sklopiti s 
dobavljačima u okviru predloženih mjera, uvjeta i rokova, i to nacrte akata naslovljenih kako 
slijedi: Pravilnik o izdavanju zadužnica proizvođačima brojlera, Aneks br. ____ Ugovoru o 
proizvodnji brojlera, Prilog 1., Standardi kvalitete – Prilog 2., Prilog 3. 
 
U podnesku od 22. kolovoza 2022. KOKA d.d. je navela kako bi do 23. rujna 2022. usvojila 
Pravilnik o izdavanju zadužnica proizvođačima brojlera, koji bi usvojila kao mjeru i uvjet 
sukladno članku 18. ZNTP-a, a koji bi, između ostalih, sadržavao sljedeće odredbe: 
 „Članak 3. 
 Zadužnica će se pojedinom dobavljaču brojlera izdavati za iznos koji će odgovarati [...], 
sukladno sljedećim stavcima ovog članka. 
 Za svrhe izračuna iznosa osiguranog pojedinom zadužnicom, kao osnova uzet će se u 
obzir [...]. 
 Zatim, ukoliko je do trenutka izdavanja zadužnice, ili s obzirom na moguće obnavljanje 
pojedinog Ugovora o proizvodnji brojlera i time višegodišnje trajanje ugovornog odnosa, došlo 
do izmjene važećih parametara za izračun, naprijed izračunati iznos može se korigirati 
sukladno važećim jediničnim cijenama, promjenama u stopi PDV-a i ostalim parametrima 
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izračuna važećim u trenutku sklapanja pojedinog Ugovora o proizvodnji brojlera ili aneksa tom 
ugovoru odnosno trenutku izdavanja zadužnice. U tom slučaju kupac će izdati zadužnicu na 
korigirani odnosno novo-obračunati iznos, a dobavljač brojlera će vratiti eventualnu ranije 
izdanu zadužnicu. 
 U slučaju da se radi o uspostavi početka suradnje kupca sa određenim dobavljačem 
brojlera, [...]. 
 Članak 4. 
 U slučaju da izračun visine zadužnice opisan u članku 3. Pravilnika nije moguć, ili se 
objektivno predviđa značajnija izmjena u budućoj vrijednosti brojlera u usporedbi sa ranijim 
turnusima, ili se otvara nova lokacija proizvodnog objekta, kupac će u dobroj vjeri i uvažavajući 
objektivne okolnosti pregovarati s dobavljačem brojlera radi razumnog sporazuma stranaka o 
visini zadužnice u konkretnom slučaju.“ (op. cit.) 
 
Navedeni Pravilnik bi se, prema prijedlogu KOKE d.d., jednako primjenjivao na sve dobavljače 
i bio priložen kao sastavni dio Aneksa Ugovoru o proizvodnji brojlera, a kojim bi u bitnom bilo 
propisano da iznos zadužnice koja se ima izdati svakom pojedinom dobavljaču odgovara 
iznosu očekivane prosječne vrijednosti isporučenih brojlera u jednom proizvodnom turnusu 
temeljem konkretnog Ugovora o proizvodnji brojlera. 
 
Nadalje, KOKA d.d. je u podnesku od 22. kolovoza 2022. navela kako bi do 23. rujna 2022. 
dobavljačima poslala poziv na sklapanje Aneksa Ugovoru o proizvodnji brojlera, a sastavni dio 
kojeg bi bili navedeni akti, odnosno Pravilnik o izdavanju zadužnica proizvođačima brojlera, 
Prilog 1., Standardi kvalitete – Prilog 2. i Prilog 3. Iz samog nacrta navedenog Aneksa, i to 
članka 7., proizlazi kako bi istim KOKA d.d. i dobavljač ugovorili kako će KOKA d.d. kao 
naručitelj, u svrhu osiguranja plaćanja za isporučene brojlere, u roku od 8 (osam) dana od 
potpisa navedenog Aneksa uručiti svakom proizvođaču brojlera kao dobavljaču 1 (jednu) 
zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos koji ima biti određen sukladno kriterijima iz 
Pravilnika o izdavanju zadužnica proizvođačima brojlera KOKE d.d., priloženog Aneksu, 
odnosno aneksiranom Ugovoru o proizvodnji brojlera kao Prilog 4 (četiri) i koji čini sastavni dio 
istog Aneksa, odnosno Ugovora o proizvodnji brojlera. Podneskom od 26. kolovoza 2022. 
KOKA d.d. je dopunila prijedlog glede izdavanja zadužnice iz kojeg proizlazi kako predlaže 
izdavanje zadužnice koja bi bila solemnizirana kod javnog bilježnika te u tom smislu dopunila 
prijedlog članka 7. navedenog Aneksa koji nakon iste dopune glasi: 
 „U svrhu osiguranja plaćanja za isporučene brojlere Naručitelj će u roku od 8 (osam) 
dana od potpisa ovoga Ugovora uručiti Proizvođaču brojlera 1 (jednu) zadužnicu uredno 
ovjerenu (solemniziranu) kod javnog bilježnika na iznos ____ kn (____) kuna. 
 Iznos zadužnice određen je sukladno kriterijima iz Naručiteljevog Pravilnika o izdavanju 
zadužnica, priloženog ovom Ugovoru kao prilog 4 (četiri) i koji čini sastavni dio ovog Ugovora.“ 
(op. cit.) 
 
U konačnici, kao što je navedeno, KOKA d.d. predlaže prihvatiti kao sastavni dio Aneksa 
Ugovoru o proizvodnji brojlera i sljedeće priloge: 

- Prilog 1., kojim bi bile regulirane cijene jednodnevnih pilića, živih brojlera i hrane 
- STANDARDI KVALITETE – PRILOG 2., kojim su detaljnije regulirane karakteristike 

kvalitete jednodnevnih pilića, karakteristike hrane koje bi KOKA d.d. isporučivala 
dobavljačima kao i težina i starost brojlera te ostali parametri koji je potrebno relevantni 
za preuzimanje brojlera od strane KOKE d.d.  

- Prilog 3., kojim se, u cilju zaštite proizvodnje brojlera, naređuje provođenje obaveznih 
mjera biozaštite. 

 
Isto tako, u podnesku od 22. kolovoza 2022., KOKA d.d. je predložila da u odnosu na 
dobavljače koji ne pristanu sklopiti Aneks Ugovoru o proizvodnji brojlera, istima također izda 
zadužnicu, po istim kriterijima po kojima bi zadužnicu izdala dobavljačima koji sklope Aneks. 
KOKA d.d. predlaže da u tom slučaju, u roku do 21. listopada 2022., svakom dobavljaču 
dostavi obavijest o izdavanju zadužnice te njenoj dostupnosti za preuzimanje u poslovnim 
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prostorijama tijekom radnog vremena KOKE d.d. i to u bilo kojem trenutku tijekom trajanja 
poslovnog odnosa između KOKE d.d. i dobavljača temeljem Ugovora o proizvodnji brojlera. 
 
Cjelokupni tekst navedenog Aneksa, kao i navedenih priloga istome, uključujući tekst 
Pravilnika o izdavanju zadužnica proizvođačima brojlera, nalazi se u Prilogu 1. i Prilogu 2. 
izreci ovoga rješenja, koji čini njen sastavni dio. 
 
c) Prijedlog za dostavom dokaza o izvršenju mjera i uvjeta u rokovima 
 
Podneskom od 22. kolovoza 2022. KOKA d.d. se obvezala u roku do 4. studenog 2022. AZTN-
u dostaviti dokaze o izvršenju predloženih mjera i uvjeta u određenom roku, i to kako slijedi: 

a) potvrdu potpisanu po upravi KOKE d.d. kojom bi se potvrdilo sklapanje Aneksa 
Ugovoru o proizvodnji brojlera i izdavanje zadužnica po svakom pojedinom 
dobavljaču brojlera te kao uzorak, preslike jednog potpisanog Aneksa, jedne 
zadužnice, jedne potvrde o dostavi zadužnice te (prema slučaju) jedne potvrde o 
dostavi obavijesti o izdavanju i dostupnosti zadužnice za preuzimanje, a podredno, 
ukoliko to AZTN bude smatrao potrebnim, 

b) preslike svih potpisanih Aneksa Ugovoru o proizvodnji brojlera, preslike svih izdanih 
zadužnica, preslike svih potvrda o dostavi zadužnice, odnosno (prema slučaju) svih 
obavijesti o izdanoj zadužnici i njezinoj dostupnosti za preuzimanje. 
 

2. Ispitivanje prijedloga za preuzimanje obveza 
 
a) Rok za podnošenje prijedloga 
 
Člankom 18. stavkom 1. ZNTP-a je propisano da stranka protiv koje je pokrenut upravni 
postupak može AZTN-u u roku od 60 dana od dana primitka obavijesti AZTN-a o pokrenutom 
upravnom postupku predložiti preuzimanje obveza u obliku izvršenja određenih mjera i uvjeta 
te rokove u kojima će to učiniti kako bi se otklonile indicije koje upućuju na nepoštene trgovačke 
prakse i koje su bile povod za pokretanje upravnog postupka. 
 
S obzirom na to da je KOKA d.d. obavijest o pokretanju upravnog postupka zaprimila 29. lipnja 
2022., a prijedlog za preuzimanje obveza AZTN-u dostavila 22. kolovoza 2022., prijedlog za 
preuzimanje obveza je dostavljen u roku od 60 dana sukladno članku 18. stavku 1. ZNTP-a. 
Također, s obzirom na navedeno, i podnesak od 26. kolovoza 2022., dostavljen istoga dana, 
dostavljen je u roku od 60 dana sukladno članku 18. stavku 1. ZNTP-a. 
 
b) Ocjena predloženih mjera, uvjeta i rokova  
 
Člankom 18. stavkom 2. ZNTP-a je propisano da će AZTN, ovisno o težini povrede, opsegu 
povrede i vremenu trajanja povrede, što se utvrđuje u ispitnom postupku, ocijeniti jesu li 
predložene mjere, uvjeti i rokovi dostatni za otklanjanje indicija koje upućuju na nepoštene 
trgovačke prakse koje su bile povod za pokretanje upravnog postupka te će u slučaju pozitivne 
ocjene donijeti rješenje kojim obustavlja postupak zbog preuzimanja obveza od strane kupca. 
 
Primjenom odredbe članka 18. stavka 2. ZNTP-a, AZTN je ocijenio kako su predložene mjere, 
uvjeti i rokovi dostatni za otklanjanje indicija koje upućuju na nepoštene trgovačke prakse koje 
su bile povod za pokretanje ovoga upravnog postupka, s obzirom na to da se njima KOKA d.d. 
obvezuje, u vrlo kratkom roku, izdati zadužnice dobavljačima na puni iznos predviđenog 
potraživanja dobavljača na ime brojlera koji imaju biti isporučeni KOKI d.d., kao i dostaviti, 
odnosno omogućiti preuzimanje samih opisanih zadužnica. Također, sve i da pojedini 
dobavljači ne sklope s KOKOM d.d. Aneks Ugovoru o proizvodnji brojlera, istima će biti izdane 
zadužnice po istim kriterijima kao i dobavljačima koji sklope Aneks.  
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Pored ocjene da su navedene mjere, uvjeti i rokovi dostatni za otklanjanje indicija o nepoštenim 
trgovačkim praksama radi kojih je pokrenut ovaj upravni postupak, AZTN je prilikom 
odlučivanja o prijedlogu razmatrao i težinu povrede, opseg povrede i vrijeme trajanja povrede, 
sukladno navedenoj odredbi ZNTP-a. 
 
Iz navoda KOKE d.d., ugovora i ostale pribavljane dokumentacije proizlazi postojanje indicija 
da je KOKA d.d. iskoristila značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih 
praksi u odnosu na sve dobavljače, a kojih je prema podacima iz priloga podneska KOKE d.d. 
od 11. ožujka 2022., na taj dan, bilo [...]. Međutim, unatoč navedenom, ocijenjeno je da s 
obzirom na težinu povrede, kao i trajanje povrede, opisani opseg povrede nije takvog značaja 
koji bi prihvaćanje preuzimanja obveza u vidu navedenih mjera, uvjeta i rokova, učinio 
neosnovanim ili nedostatnima. 
 
Razmatrajući težinu povrede, AZTN je cijenio konkretne okolnosti poslovnog odnosa KOKE 
d.d. s dobavljačima, pri čemu je posebno razmatrao i argumente KOKE d.d. iznesene, kako u 
samom prijedlogu za preuzimanje obveza, tako i podnescima od 26. travnja 2022. i 20. svibnja 
2022. 
 
Naime, AZTN je analizom zaprimljene poslovne dokumentacije KOKE d.d. za razdoblje od 1. 
rujna 2021. do 28. veljače 2022. utvrdio kako KOKA d.d. u cijelosti i u rokovima propisanim 
ZNTP-om podmiruje potraživanja dobavljača na ime isporučenih brojlera. 
 
Nadalje, AZTN je na temelju članka 47. stavka 2. ZUP-a elektroničkim putem 
(https://oss.uredjenazemlja.hr/public/lrServices.jsp?action=publicLdbExtract) izvršio uvid u 
zemljišnoknjižne izvatke u kojima je temeljem Ugovora o proizvodnji brojlera s metodom 
uzorka odabranim dobavljačima upisano založno pravo u korist KOKE d.d. radi osiguranja 
potraživanja KOKE d.d. prema navedenim dobavljačima temeljem istoga ugovora:  

- [...], 
- [...], 
- [...], 
- [...], 
- [...], 
- [...]. 

 
Uvidom u navedene zemljišnoknjižne izvatke, AZTN je utvrdio kako KOKA d.d. nije pokrenula 
ovršne postupke protiv navedenih dobavljača radi naplate potraživanja osiguranih založnim 
pravim upisanim temeljem Ugovora o proizvodnji brojlera, što je i sama KOKA d.d. tvrdila u 
podnescima od 26. travnja 2022. i 20. svibnja 2022. 
 
U konačnici, poslovni odnos KOKE d.d. i dobavljača, kako je to opisala KOKA d.d. u navedenim 
podnescima, a što proizlazi i iz zaprimljene poslovne dokumentacije, odvija se na način da  [...] 
 
S obzirom na navedeno, AZTN je ocijenio kako predmetna povreda nije težine uslijed koje ne 
bi bilo opravdano prihvatiti preuzimanje obveza u vidu navedenih mjera, uvjeta i rokova. 
Naime, iz utvrđenja AZTN-a kako je KOKA d.d. metodom uzorka odabranim dobavljačima u 
cijelosti i u rokovima podmirivala potraživanja na ime isporučenih brojlera i kako sama KOKA 
d.d. nije aktivirala sredstva osiguranja izdana od strane navedenih dobavljača, proizlazi kako 
se poslovni odnos KOKE d.d. i dobavljača brojlera  u odnosu na naplatu potraživanja 
dobavljača i rokova plaćanja odvijao sukladno odredbama ZNTP-a te kako, stoga, prava i 
interesi dobavljača nisu značajno narušeni neraspolaganjem sredstava osiguranja njihovog 
potraživanja.  
 
Također, kao činjenicu koja predmetnu indiciju o počinjenoj povredi čini lakšom, AZTN je 
cijenio i kako KOKA d.d. [...]. KOKA d.d. je opisanim postupanjem olakšala dobavljačima sam 
proces proizvodnje brojlera s obzirom da isti  [...].   

https://oss.uredjenazemlja.hr/public/lrServices.jsp?action=publicLdbExtract
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Slijedom navedenog, AZTN je zaključio kako je s obzirom na navedeno, u odnosu na težinu 
povrede, opravdano prihvatiti preuzimanje obveza u vidu navedenih mjera, uvjeta i rokova. 
 
Opisano postupanje KOKE d.d., radi kojeg je pokrenut ovaj upravni postupak je propisano kao 
nepoštena trgovačka praksa tek Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju 
nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 52/21.; dalje u 
tekstu: ZID ZNTP). Odredbom članka 23. stavka 1. ZID ZNTP-a, koji je stupio na snagu 1. 
rujna 2021., propisano je kako se ugovori između dobavljača i kupaca sklopljeni prije stupanja 
na snagu ZID ZNTP-a moraju uskladiti s njegovim odredbama najkasnije u roku od šest 
mjeseci od njegovog stupanja na snagu. Stoga, kako je posljednji dan navedenog roka 
sukladno navedenoj odredbi 28. veljače 2022., ta bi opisana povreda bila počinjena tek 1. 
ožujka 2022. te nastavila teći u narednom razdoblju.  
 
AZTN je takvo trajanje povrede ocijenio kao kratko te zaključio kako je s obzirom na to 
opravdano prihvatiti preuzimanje obveza u vidu navedenih mjera, uvjeta i rokova. 
 
U konačnici, AZTN je ocijenio kako predloženi rokovi za preuzimanjem mjera i uvjeta 
predstavljaju kratko razdoblje od podnošenja prijedloga za preuzimanjem mjera i uvjeta te 
kako, stoga, prijedlog KOKE d.d. i u navedenom dijelu udovoljava pretpostavkama za 
prihvaćanje preuzimanja obveza. 
 
3. Odluka Vijeća  
 
Na temelju ovlasti iz odredbi članka 13. stavka 1. i stavka 2. te članka 20. stavka 1. točke 3. u 
vezi s člankom 18. stavcima 2. i 3. ZNTP-a, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: 
Vijeće) je na svojoj 39/2022. sjednici, održanoj 19. listopada 2022., razmatralo prijedlog KOKE 
d.d. za preuzimanje obveza u obliku mjera, uvjeta i rokova u sadržaju i na način kako ih je 
KOKA d.d. predložila podneskom od 22. kolovoza 2022. s prilozima te podneskom od 26. 
kolovoza 2022., kao i do tada utvrđene činjenice i okolnosti u ovome postupku. 
 
Sukladno razlozima detaljno opisanim pod točkom 2. obrazloženja ovoga rješenja, Vijeće je 
ocijenilo kako su predložene mjere, uvjeti i rokovi predloženi u zakonom propisanom roku i 
dostatni za otklanjanje indicija koje upućuju na nepoštene trgovačke prakse koje su bile povod 
za pokretanje ovoga upravnog postupka, kao i da povreda s obzirom na težinu, opseg i vrijeme 
trajanja u njihovoj ukupnosti nije dovela do znatnijeg narušavanja prava i interesa dobavljača. 
 
Slijedom navedenog, prihvaćen je prijedlog za preuzimanjem obveza KOKE d.d., odnosno 
odlučeno je kao u točki 1. izreke ovoga rješenja, sukladno članku 18. stavcima 2. i 3. ZNTP-a. 
Pri tome, AZTN pojašnjava kako je KOKI d.d. točkom 1. izreke rješenja odredio rok od  jednog 
mjeseca od dana donošenja ove odluke za izvršenje mjera i uvjeta s obzirom da su rokovi koje 
je KOKA d.d. predložila za izvršenje mjera i uvjeta počeli teći te u većem dijelu protekli već 
prije donošenja ovoga rješenja. AZTN se prilikom određivanja navedenog roka vodio duljinom 
vremenskog razdoblja unutar kojeg se KOKA d.d. obvezala izvršiti predložene mjere i uvjete, 
pri čemu je navedeni daljnji rok ocijenio kao primjeren i dostatan za izvršenje mjera i uvjeta. 
 
Ovim rješenjem prihvaćene mjere, uvjeti i rokovi za otklanjanje indicija koje upućuju na 
nepoštene trgovačke prakse koje su bile povod za pokretanje ovoga upravnog postupka 
postale su obvezne za KOKU d.d., kako je to utvrđeno u točki 3. izreke ovoga rješenja, 
sukladno članku 18. stavku 3. ZNTP-a. 
 
S obzirom na to da je AZTN ocijenio kako je rok od dva mjeseca od dana primitka ovoga 
rješenja dostatan za dostavu konkretnih dokaza o izvršenju mjera i uvjeta u zadanom roku te 
da će iz tih dokaza proizlaziti je li KOKA d.d. postupila sukladno točki 1. izreke, odlučeno je 
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kao u točki 2. izreke ovoga rješenja, sukladno članku 18. stavku 3. ZNTP-a. Pritom se ukazuje 
kako je riječ o dokazima koje je uglavnom predložila dostaviti i sama KOKA d.d. 
 
S obzirom na odluke iz točke 1. i 3. izreke ovoga rješenja, utvrđeno je da nema uvjeta za 
daljnje vođenje ovoga upravnog postupka te je postupak obustavljen, kako je to odlučeno u 
točki 4. izreke ovoga rješenja, u skladu s odredbama članka 18. stavka 2. i 3. ZNTP-a. 
 
Utvrdi li AZTN u nadzoru nad provedbom mjera, uvjeta i rokova iz točaka 1. i 2. izreke ovoga 
rješenja da ih se KOKA d.d. ne pridržava, AZTN će po službenoj dužnosti obnoviti postupak 
utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih 
praksi te utvrđivanja uvjeta za izricanje novčane kazne, pri čemu će se nepridržavanje 
utvrđenim mjera, uvjeta i rokova cijeniti kao otegotna okolnost prilikom utvrđivanja visine 
novčane kazne, kako je to upozoreno u točki 5. izreke ovoga rješenja, a u skladu s odredbama 
članka 18. stavka 5. i 6. ZNTP-a.  
 
U skladu s odredbama članka 22. ZNTP-a, ovo rješenje će biti objavljeno na mrežnoj stranici 
AZTN-a, pri čemu će poslovne tajne sadržane u tom rješenju biti izuzete od javne objave kako 
je odlučeno u točki 6. izreke ovog rješenja.  
 
Odredbom članka 2. točka p) ZNTP-a, poslovne tajne definirane su kao poslovne informacije 
određene općim propisom o zaštiti tržišnog natjecanja pa se slijedno tome primjenjuje odredba 
članka 53. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.).  
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali je dopušteno tužbom pokrenuti upravni spor pred 
nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana primitka rješenja (članak 20. stavci 2. 
i 5. ZNTP-a). Tužba se predaje nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na 
zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja u elektroničkom obliku putem informacijskog 
sustava. 
 
 

Predsjednica Vijeća  
za zaštitu tržišnog natjecanja 

 
 

dr.sc. Mirta Kapural, dipl. iur. 
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Prilog 1. točki 1.a) izreke rješenja KLASA: UP/I 034-03/22-04/001, URBROJ: 580-16/140-
2022-009 od 19. listopada 2022. koji čini njezin sastavni dio – tekst Pravilnika o izdavanju 
zadužnica proizvođačima brojlera: 

 

„Pravilnik o izdavanju zadužnica proizvođačima brojlera 
 
 

Uprava društva KOKA d.d., Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242 (dalje: Društvo), 
zastupana po predsjedniku uprave Stjepanu Sabljaku, dipl. ing. i članu uprave Nenadu 
Klepaču, dipl. oec., donosi dana___________ 2022. sljedeći 

 

PRAVILNIK O IZDAVANJU ZADUŽNICA 
PROIZVOĐAČIMA BROJLERA 

 

Članak 1.  

Društvo u svojoj poslovnoj praksi sklapa ugovore sa proizvođačima brojlera, temeljem kojih 
Društvo naručuje, a proizvođač brojlera preuzima obvezu proizvodnje brojlera za potrebe 
Društva u svojim namjenskim objektima – farmama (dalje: „Ugovori o proizvodnji brojlera“). 

Temeljem Ugovora o proizvodnji brojlera Društvo stječe potraživanja prema proizvođačima 
brojlera i to za isporučene jednodnevne piliće, hranu za piliće, veterinarske lijekove i proizvode. 

Temeljem Ugovora o proizvodnji brojlera, proizvođači brojlera stječu potraživanja prema 
Društvu za isporučene brojlere. 

 

Članak 2. 

Radi osiguranja potraživanja Društva iz gornjeg članka 1., Ugovorom o proizvodnji brojlera 
ugovara se obveza proizvođača brojlera odnosno založnog dužnika omogućiti upis 
odgovarajućeg založnog prava u korist Društva na nekretnini založnog dužnika. 

Radi osiguranja potraživanja proizvođača brojlera iz gornjeg članka 1., Ugovorom o proizvodnji 
brojlera odnosno njegovim aneksom ugovara se obveza Društva izdati odgovarajuću 
zadužnicu u korist proizvođača brojlera. 

Ovim Pravilnikom o izdavanju zadužnica proizvođačima brojlera (dalje: „Pravilnik“) utvrđuju se 
uvjeti izdavanja navedenih zadužnica, a koje će Društvo na jednak način primjenjivati prema 
svim proizvođačima brojlera iz Ugovora o proizvodnji brojlera. 

 

Članak 3. 

Zadužnica će se pojedinom proizvođaču brojlera izdavati za iznos koji će odgovarati [...], 
sukladno sljedećim stavcima ovog članka. 

Za svrhe izračuna iznosa osiguranog pojedinom zadužnicom, kao osnova uzet će se u obzir 
[...]. 

Zatim, ukoliko je do trenutka izdavanja zadužnice, ili s obzirom na moguće obnavljanje 
pojedinog Ugovora o proizvodnji brojlera i time višegodišnje trajanje ugovornog odnosa, došlo 
do izmjene važećih parametara za izračun, naprijed izračunati iznos može se korigirati 
sukladno važećim jediničnim cijenama, promjenama u stopi PDV-a i ostalim parametrima 
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izračuna važećim u trenutku sklapanja pojedinog Ugovora o proizvodnji brojlera ili aneksa tom 
ugovoru odnosno trenutku izdavanja zadužnice. U tom slučaju Društvo će izdati zadužnicu na 
korigirani odnosno novo-obračunati iznos, a proizvođač brojlera će vratiti eventualnu ranije 
izdanu zadužnicu. 

U slučaju da se radi o uspostavi početka suradnje Društva sa određenim proizvođačem 
brojlera, [...]. 

 

Članak 4. 

U slučaju da izračun visine zadužnice opisan u članku 3. Pravilnika nije moguć, ili se objektivno 
predviđa značajnija izmjena u budućoj vrijednosti brojlera u usporedbi sa ranijim turnusima, ili 
se otvara nova lokacija proizvodnog objekta, Društvo će u dobroj vjeri i uvažavajući objektivne 
okolnosti pregovarati s proizvođačem brojlera radi razumnog sporazuma stranaka o visini 
zadužnice u konkretnom slučaju. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana ____________. 

 

KOKA d.d. 

___________________          ___________________ 

Stjepan Sabljak, predsjednik uprave               Nenad Klepač, član uprave“ 
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Prilog 2. točki 1.b) i 1.c) izreke rješenja KLASA: UP/I 034-03/22-04/001, URBROJ: 580-16/140-

2022-009 od 19. listopada 2022. koji čini njezin sastavni dio – tekst nacrta Aneksa Ugovoru o 

proizvodnji brojlera: 

 

„Aneks Ugovoru o proizvodnji brojlera 
 

KOKA d.d., Varaždin, Biškupečka ulica 58, zastupana po predsjedniku uprave Stjepanu 
Sabljak, dipl. ing. i članu uprave Nenadu Klepač, dipl. oec. (dalje u tekstu: Naručitelj) 

i 

____________________________________ 

(u daljnjem tekstu: Proizvođač brojlera ili Proizvođač), 

i 

___________________________________ 

(u daljnjem tekstu: Založni dužnik), 

sklopili su dana __________ sljedeći: 

 

ANEKS br. ___ UGOVORU O PROIZVODNJI BROJLERA 

 

Članak 1. 
 
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana ____________ sklopile Ugovor o proizvodnji  
brojlera solemniziran kod javnog bilježnika _________________ pod brojem 
______________, izmijenjen Aneksom sklopljenim dana ______________ (dalje u tekstu: 
Ugovor). 
 
Članak 2. 

Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 3. Ugovora na način da isti sada glasi:  

„Proizvođač brojlera obvezuje se isporučiti brojlere Naručitelju na sljedeći način: 

1. u roku od [...] ([...]) do [...] ([...]) dana od preuzimanja jednodnevnih pilića izvršiti prvu 
isporuku brojlera, i to sukladno Standardima kvalitete (I. isporuka) koji su označeni kao 
prilog br. 2 (dva) ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio; 

2. u roku od [...] ([...]) do [...] ([...]) dana od preuzimanja jednodnevnih pilića izvršiti drugu 
isporuku brojlera, i to sukladno Standardima kvalitete (II. isporuka) koji su označeni kao 
prilog br. 2 (dva) ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio. 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da opseg prve isporuke brojlera (točka 1. u prethodnom 
stavku) može iznositi do [...] ([...] posto) od ukupno preuzetog broja jednodnevnih pilića po 
turnusu. 

Naručitelj neće preuzimati brojlere koji ne odgovaraju Standardima kvalitete za odnosnu prvu 
ili drugu naprijed opisanu isporuku ili će u dogovoru s Proizvođačem brojlera preuzeti brojlere 
po cijenama koje su korigirane za vrijednost odstupanja u kvaliteti sukladno parametrima 
navedenim u prilogu br. 2 (dva). 
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Kvantitativno i kvalitativno preuzimanje vrši se kod Naručitelja na rampi sektora “Industrija 
mesa” Biškupečka ulica 58., u Varaždinu. Za dopremu brojlera od farme Proizvođača do 
Naručitelja, Naručitelj će osigurati prijevoz o svom trošku. 

U slučaju da je prijevoz osiguran, a Proizvođač nije isporučio brojlere, obvezuje se platiti 
troškove prijevoza. 

Naručitelj si pridržava pravo naknadne reklamacije isporučenih brojlera u slučaju skrivene 
mane (bolesti i sl.) koja se nije mogla utvrditi ili uočiti momentom preuzimanja na rampi, ali ne 
duže od 5 (pet) dana od dana primopredaje. 

U slučajevima kad se reklamacija dokaže opravdanom, Naručitelj će staviti na raspolaganje 
Proizvođaču brojlere koji odstupaju od propisane kvalitete, te u odnosu na ove brojlere 
Proizvođač neće imati pravo na isplatu cijene iz članka 2. odnosno članka 10. ovog Ugovora.“ 

 

Članak 3. 

Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 4. Ugovora na način da isti sada glasi:  

„Proizvođač i Naručitelj su suglasni da se Proizvođač Naručitelju obvezuje na njegov zahtjev 
osigurati ostvarivanje [...] ([...]) proizvodnih turnusa tijekom jedne godine, a Naručitelj se  
obvezuje da će u tom periodu od Proizvođača naručiti najmanje [...] ([...]) proizvodna turnusa.“ 

 

Članak 4. 

Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 6. Ugovora na način da isti sada glasi: 

„Proizvođač može koristiti savjetodavne usluge veterinarske službe “Koke” prema potrebi, kao 
i pribavljanje potrebnih veterinarskih lijekova i proizvoda, a po cijenama iz cjenika lijekova i 
proizvoda isporučenih od veterinarske ambulante „Koke“.“ 

 

Članak 5. 

Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 7. Ugovora na način da isti sada glasi:  

„Ugovorne strane ugovaraju da u cilju prevencije i zaštite od bolesti peradi Proizvođač brojlera 
se obvezuje provoditi preventivne veterinarsko-sanitarne i druge mjere koje su priložene kao 
prilog broj 3. (tri) ovom Ugovoru i čine njegov sastavni dio, kao i sve naknadne mjere koje mu 
dostavi Naručitelj u bilo koje vrijeme tijekom važenja Ugovora. 

Preventivne mjere iz prethodnog stavka Naručitelj će dostavljati Proizvođaču u pismenom 
obliku, a Proizvođač će potpisom potvrditi primitak mjera. 

Nepridržavanje dostavljenih preventivnih ili drugih mjera zaštite i postupanja u proizvodnji 
brojlera ili nedosljedno provođenje biti će razlogom za trenutni raskid Ugovora o proizvodnji  
brojlera i odgovornosti za štetu koja bi bila pričinjena Naručitelju ili trećim osobama.“ 

 

Članak 6. 

Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 10. Ugovora na način da isti sada glasi:  

„Naručitelj će Proizvođaču brojlera cijenu za isporučene brojlere platiti u roku od 60 (šezdeset) 
dana od dana isporuke. 
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Naručitelj i Proizvođač brojlera ugovaraju plaćanje za jednodnevne piliće, hranu, veterinarske 
lijekove i proizvode na sljedeće načine: a) Proizvođač brojlera može izravno plaćati jednu ili 
više od navedenih stavki Naručitelju po primitku predmetnih proizvoda, ili b) [...].“ 

 

Članak 7. 

Ugovorne strane suglasno dopunjuju članak 11. Ugovora na način da se u istom članku dodaje 
novi stavak 5. koji glasi: 

„U svrhu osiguranja plaćanja za isporučene brojlere Naručitelj će u roku od 8 (osam) dana od 
potpisa ovog Ugovora uručiti Proizvođaču brojlera 1 (jednu) zadužnicu uredno ovjerenu 
(solemniziranu) kod javnog  bilježnika na iznos_____________ kn 
(__________________________) kuna. 

Iznos zadužnice određen je sukladno kriterijima iz Naručiteljevog Pravilnika o izdavanju 
zadužnica, priloženog ovom Ugovoru kao prilog 4 (četiri) i koji čini sastavni dio ovog Ugovora.“ 

 

Članak 8. 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se Prilog 1 (Cjenik), Prilog 2 (Standardi kvalitete) i Prilog 
3 (Obvezne mjere biozaštite) iz Ugovora stupanjem na snagu ovog Aneksa stavljaju van snage 
i zamjenjuju Prilogom 1, Prilogom 2 i Prilogom 3 priloženima ovom Aneksu, te se Ugovor 
dopunjuje Prilogom 4 (Pravilnik o izdavanju zadužnica) priloženim ovom Aneksu. Prilozi 1, 2, 
3 i 4 ovom Aneksu time postaju sastavni dijelovi Ugovora. 

 

Članak 9. 

Ugovorne strane su suglasne da, osim u dijelu u kojem je izmijenjen ovim Aneksom br. ____, 
Ugovor ostaje u cijelosti neizmijenjen i na snazi. 

Ovaj Aneks potpisan je u tri istovjetna primjerka, po jedan za svaku ugovornu stranu. 

Ovaj Aneks br._____ stupa na snagu danom potpisa po svim ugovornim stranama. 

 

Proizvođač brojlera:        Naručitelj: 
          KOKA d.d. 
________________        ______________ 
          Stjepan Sabljak, 
          predsjednik uprave 
    

Založni dužnik:        _______________
          Nenad Klepač, 
          član uprave  

________________ 
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Prilog 1. 
 

 

ŠIFRA  NAZIV PROIZVODA  JED. MJERE  PROIZV. CIJENA 

17003  Jednodnevni pilići  kom   kn 

[...]  [...]    kg   kn 

[...]  [...]    kg   kn 

[...]  [...]    kg   kn 

[...]  [...]    kg   kn 

[...]  [...]    kg   kn 

[...]  [...]    kg   kn 

17104  Živi brojleri   Kg   kn 

 

Iskazane cijene su bez PDV-a. 

 

Ovaj cjenik se primjenjuje od ___________godine. 

 

Proizvođač brojlera         Naručitelj 

________________________      ________________ 
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Standardi kvalitete – Prilog 2. 
 

I. JEDNODNEVNI PILIĆI 

 Osnovne karakteristike kvalitete jedan dan starih pilića: 

- [...] 
- [...] 
- [...] 

Pilići se preuzimaju u tovilištu proizvođača brojlera. 

 

II  HRANA 

- [...] 
- [...] 
- [...] 
- Svaka isporuka hrane popraćena je proizvođačkom deklaracijom  

 

III  ŽIVI BROJLER PRI ISPORUCI NA KLANJE 

- Ciljana prosječna težina brojlera - [...] kg (minimum [...] kg do [...] kg) 
- Starost brojlera [...] do [...] dana, a sastoji se od dvije isporuke brojlera: 

I. isporuka – težina [...] kg – [...] kg, starost [...] – [...] dana 
II. isporuka – težina [...] kg – [...] kg, starost [...] – [...] dana 

- Brojčano stanje preuzetih brojlera utvrđuje se elektroničkim brojčanikom na liniji klanja. 
- Težina isporučenih brojlera utvrđuje se vaganjem u klaonici Koka d.d. Varaždin po 

sistemu bruto, tara, neto. 
- Kvaliteta isporučenih brojlera utvrđuje se na liniji klanja. Kvalitetu utvrđuje ovlašteni 

veterinar uz prisustvo stručne službe Koke i o tome sastavlja zapisnik. 
- Proizvođač brojlera ima pravo biti prisutan utvrđivanju kvalitete na liniji klanja. 

 

Relevantni kvalitativni parametri: 
- - brojleri moraju biti primjerenog zdravstvenog stanja i popraćeni  adekvatnim 

veterinarskim uvjerenjem 
- prosječna uniformnost obrađenog trupa minimalno [...]% 
- - oštećenost krila [...]% i [...] - destimulacija [...] kn/kg od preuzete težine isporučenih 

brojlera 
- oštećenost batka sa zabatkom [...] % i [...] - destimulacija [...] kn/kg od preuzete težine 

isporučenih brojlera 
- žuljevi prsiju [...] % i [...] - destimulacija [...] kn/kg od preuzete težine isporučenih 

brojlera 
- veterinarski odbačaj veći od [...] % - destimulacija po cijeni kg žive vage iz Priloga 1. / 

od __ kn/kg 
- - svježe transportno uginuće veće od [...] % - destimulacija po cijeni kg  žive  

 vage iz Priloga 1. / od _ kn/kg 
- isporučeni brojleri na klanju moraju imati prazne voljke – eventualna nahranjenost se 

utvrđuje vaganjem sadržaja voljke, sa izračunom štete na ukupnu kvalitetu 
- nahranjenost od [...] % do [...] % – destimulacija [...] kn/kg od preuzete težine 

isporučenih brojlera 
- nahranjenost veća od [...] %– destimulacija [...] kn/kg od preuzete težine isporučenih 

brojlera 
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Za vrijednost odstupanja u kvaliteti naručitelj će teretiti proizvođača brojlera. 
Proizvođač brojlera je obvezan najmanje [...] dana prije klanja koristiti hranu bez 
kokcidiostatika. 
Zabranjuje se svako neodobreno i neovlašteno korištenje lijekova i ostalih dodataka u hrani. 
 
Proizvođač brojlera         Naručitelj 
 
___________________       _______________ 
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Prilog 3. 

U cilju zaštite proizvodnje brojlera naređuje se provođenje  
 

OBAVEZNIH MJERA BIOZAŠTITE I 
 
1. Oko proizvodnog objekta (farme) postaviti ogradu. Ulazna vrata ograde i objekta moraju biti 
stalno zaključana. 
2. Sve otvore na objektu zatvoriti PVC ili žičanim pletivom radi onemogućavanja ulaska ptica i  
drugih životinja u objekt. 
3. Svim stranim osobama strogo je zabranjen ulaz u objekt. 
4. Na ulazu u objekt obavezno postaviti dez-barijeru za obuću i ruke i obaveznu ju koristiti.  
Otopinu dezinficijensa pripremiti na slijedeći način: 
 - Dezinfekcija ruku: [...] ili [...]  
 - Velika ulazna dez – barijera za vozila: [...]. Veliku dez – barijeru mijenjati dva puta 
tjedno, a po potrebi i češće 
 - Mala ulazna dez – barijera: [...]. Malu dez – barijeru mijenjati svaki dan, a po potrebi i 
češće 
5. Osoba koja ulazi u objekt i obavlja posao mora se obavezno presvući u radno odijelo i radnu  
obuću.  
6. Namjenska vozila koja dolaze na farmu moraju imati potvrdu o obavljenoj dezinfekciji od  
veterinarske inspekcije pri Industriji mesa. Prilikom dolaska i odlaska podvozja vozila  
obavezno tretirati leđnom prskalicom u kojoj se nalazi otopina dezinficijensa [...] 
ili [...]. 
7. Svakodnevno okoliš objekta, predprostor objekta kao i pribor i alat u predprostoru održavati  
urednim i čistim. 
8. Provoditi najmanje dva puta godišnje deratizaciju domaćinstva, proizvodnog kruga i okoliša 
od  
ovlaštene službe područne veterinarske stanice.  
9. U krugu farme kao i u vlastitom domaćinstvu nije dozvoljeno posjedovanje peradi bilo koje  
vrste osim peradi naručitelja. Ovo se odnosi i na sve radnike angažirane za poslove na farmi.  
10. Sve eventualne promjene zdravstvenog peradi u objektu ili u susjedstvu, obavezni ste 
odmah  
prijaviti veterinarskoj službi Koke d.d. i glavnom upravitelju privatnog tova na slijedeće  
telefone: 
 - 042/399-716 
 - 042/399-481; 091/1399-772 
11. Provođenje ovih mjera kontrolirati će odgovorne osobe Koke d.d. 
 

Proizvođač brojlera         Naručitelj 

____________________  


