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Zagreb, 28. rujna 2015. 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članaka 30., 31. i 35. stavka 1. Zakona o 
zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine", brojevi: 79/09 i 80/13) te članka 104. stavaka 1. 
i 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine", broj: 47/09), radi ispravljanja 
pogreške u rješenju, po službenoj dužnosti, povodom prijedloga poduzetnika Zlatni lipanj 
j.d.o.o., sa sjedištem u Zlatar Bistrici, Kolodvorska 4a, na temelju odluke Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag.iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, 
dipl. iur., zamjenica predsjednika Vijeća, Denis Matić, dipl. iur., mr. se. Ljiljana Pavlic i mr. se. 
Tatjana PerokoviĆ, članovi Vijeća, sa sjednice 35/2015., održane 28. rujna 2015., donosi 
sljedeće 

RJEŠENJE 

o ispravku Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klase: UP/I 034-03/2014-01/021, 
urbroja: 580-10/76-2015-025 od 21. svibnja 2015. 

I. Ispravljaju se pogreške u pisanju u Rješenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klase: 
UP/I 034-03/2014-01/021, urbroja: 580-10/76-2015-025 od 21. svibnja 2015., na način da u: 

• izreci odluke umjesto datuma „30. siječnja 2015." treba stajati „6. veljače 2015." 
• obrazloženju odluke, u paragrafu 1., na stranici 1., umjesto teksta „okončanog 

rješenjem od 30. siječnja 2015." treba stajati „okončanog rješenjem od 6. veljače 
2015." 

• obrazloženju odluke, u paragrafu 7., na stranici 2., umjesto teksta „dovršen 30. 
siječnja 2015." treba stajati „dovršen 6. veljače 2015." 

• obrazloženju odluke, u paragrafu 9., na stranici 2., umjesto teksta „od 30. siječnja 
2015." treba stajati „od 6. veljače 2015.". 

II. Ovo rješenje proizvodi pravni učinak od dana od kojega pravni učinak proizvodi i rješenje 
koje se ispravlja. 

Obrazloženje 

Rješenjem Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), klase: UP/I 034-03/2014-
01/021, urbroja: 580-10/76-2015-025 od 21. svibnja 2015, prijedlog poduzetnika Zlatni lipanj 
j.d.o.o., sa sjedištem u Zlatar Bistrici, Kolodvorska 4a, zastupanog po opunomoćeniku Hrvoju 
Šimiću, direktoru (dalje: Zlatni lipanj), za obnovu postupka klase: UP/I 034-03/2014-01/021 
okončanog rješenjem od 30. siječnja 2015., odbijen je kao na zakonu neosnovan. 

Naknadnim uvidom u sadržaj navedenog rješenja, a povodom prijedloga Zlatnog lipnja 
zaprimljenog u Agenciji 21. rujna 2015., utvrđeno je daje u izreci rješenja upisan pogrešan 
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datum okončanja postupka čija se obnova traži odnosno umjesto datuma 6. veljače 2015. 
upisan je datum 30. siječnja 2015. 

Kako je dio teksta obrazloženja predmetnog rješenja vezan uz ispravljeni tekst u izreci istog, 
na stranici 1., paragrafu 1., tekst „okončanog rješenjem od 30. siječnja 2015." treba stajati 
„okončanog rješenjem od 6. veljače 2015.", odnosno na stranici 2., paragrafu 7., umjesto 
teksta „dovršen 30. siječnja 2015." treba stajati „dovršen 6. veljače 2015.", te na stranici 2., 
paragrafu 9., umjesto teksta „od 30. siječnja 2015." treba stajati „od 6. veljače 2015.". 

S obzirom na navedeno, a budući da je riječ o očitoj i nenamjernoj pogrešci u pisanju 
brojeva, Vijeće je na 35. sjednici, održanoj 28. rujna 2015., temeljem ovlasti iz članaka 30., 
31. i 35. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine", brojevi: 79/09 i 
80/13; dalje: ZZTN), te članka 104. stavka 1. Zakona o općem upravom postupku („Narodne 
novine", broj 47/09; dalje: ZUP), donijelo odluku o ispravljanju navedenih pogrešaka u izreci i 
obrazloženju Rješenja, klase: UP/I 034-03/2014-01/021, urbroja: 580-10/76-2015-025 od 21. 
svibnja 2015. 

Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točki I. izreke ovog rješenja. 

Naime, člankom 104. stavkom 1. ZUP-a propisano je da javnopravno tijelo može rješenjem 
ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u 
rješenju koje je donijelo ili u njegovim ovjerenim prijepisima. 

Člankom 104. stavkom 2. ZUP-a propisano je da ispravak pogreške proizvodi pravni učinak 
od dana od kojega proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja. 

Slijedom navedenog Agencija je, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točku II. izreke ovog 
rješenja. 

Uputa o pravnom lijeku 

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali podnositelj zahtjeva može tužbom pokrenuti 
upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana 
od dana dostave ovog rješenja. 

Predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjec 

Mladen Cerovac, mag. i 

Dostaviti: 
1. Zlatni lipanj j.d.o.o. (g. Hrvoje Šimić, direktor), Kolodvorska 4a, 49 247 Zlatar Bistrica; 
2. Ministarstvo uprave, Upravna inspekcija, Sektor za inspekciju državne uprave - na 

znanje; 
3. Pisarnica, ovdje. 


