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KLASA: UP/I 034-03/18-04/007 
URBROJ: 580-16/119-2019-35 
Zagreb, 21. ožujka 2019. 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 2., članka 19. stavka 6. i 
7. te članka 20. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu 
opskrbe hranom („Narodne novine“, br. 117/17.), u upravnom postupku pokrenutom po 
službenoj dužnosti protiv PLODINE d.d., sa sjedištem u Rijeci Ružićeva 29, zastupano po 
opunomoćenici I.M., odvjetnici iz R., radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke 
snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u vezi s načinom poslovanja, odnosno 
sadržajem i načinom provedbe kupoprodajnih ugovora s dobavljačem EKRO BV, 
Nizozemska, 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.sc. Ljiljana Pavlic, dipl.oec. i dr.sc. Mirta Kapural, članovi Vijeća, sa 
sjednice 7/2019., održane 21. ožujka 2019., donosi sljedeće 
 
 
RJEŠENJE 
 

I. Utvrđuje se da su PLODINE d.d., sa sjedištem u Rijeci, Ružićeva 29 iskoristile 

značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u smislu 

Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: 

ZNTP) svom dobavljaču svježeg mesa EKRO BV, Nizozemska, AJ Apeldoorn, 

P.O. BOX 373, na način da su:  

1) u razdoblju od 4. siječnja 2018. do 12. ožujka 2018. s navedenim dobavljačem 
poslovale bez pisanog ugovora, odnosno poslovale na temelju ponude i prihvata 
ponude od 4. siječnja 2018., 8. veljače 2018., 13. veljače 2018., 22. veljače 2018., 26. 
veljače 2018. i 7. ožujka 2018., koji nisu sadržavali sve bitne elemente pisanog 
ugovora iz odredbi članka 6. stavka 1. ZNTP-a i to: ponuda i prihvat ponude od 4. 
siječnja 2018. nisu sadržavale odredbe o kvaliteti proizvoda, uvjetima i rokovima 
plaćanja i mjestu isporuke, a ponuda i prihvat ponude od 8. veljače 2018., 13. veljače 
2018., 22. veljače 2018., 26. veljače 2018. i 7. ožujka 2018. nisu sadržavale odredbe 
o cijeni proizvoda, kvaliteti proizvoda, uvjetima i rokovima plaćanja, uvjetima isporuke 
i mjestu isporuka, čime su povrijedile odredbe članka 6. stavka 1. ZNTP-a, 

2) ugovarale rokove plaćanja dulje od 30 dana za svježi proizvod i to u svim 
Kupoprodajnim ugovorima (Purchasing agreement) sklopljenim s navedenim 
dobavljačem u razdoblju od 12. ožujka 2018. do 10. srpnja 2018. i to kako slijedi: 
Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) od 12. ožujka 2018., Kupoprodajni 
ugovor (Purchasing agreement) 12. travnja 2018., Kupoprodajni ugovor (Purchasing 
agreement) od 8. svibnja 2018., Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) od 29. 
svibnja 2018., Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) od 12. lipnja 2018. i 
Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) od 26. lipnja 2018.; čime su povrijedile 
odredbu članka 6. stavka 1. točke 3. ZNTP-a; kao i da su  



2 

 

3) izvršavale plaćanja navedenom dobavljaču u rokovima dužim od 30 dana za svježi 
proizvod; i to u razdoblju od 4. siječnja 2018. do zaključno 12. srpnja 2018., čime su 
povrijedile odredbu članka 12. točke 23. ZNTP-a.  
 

II.  Za teške povrede ZNTP-a opisane u točki I. izreke ovog rješenja, u skladu s odredbama 
članka 24. stavka 2. točke 1. i 7. ZNTP-a, izriče se trgovcu PLODINE d.d. upravno-
kaznena mjera u iznosu od:  

 
- 1.008.000,00 kn (slovima: milijuniosamtisuća kuna), 
 
Rok izvršenja: 15 (petnaest) dana od dana izvršnosti ovog rješenja ako nije podnesena tužba, 
odnosno po pravomoćnosti sudske odluke, uračunavajući u iznos upravno-kaznene mjere i 
zakonske zatezne kamate od dana dostave stranci rješenja do dana plaćanja. 
 
III. Ovo rješenje objavit će se na mrežnoj stranici Agencije, pri čemu će poslovne tajne 
sadržane u rješenju biti izuzete od javne objave. 
 
 
 
Obrazloženje 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je protiv trgovačkog društva PLODINE 
d.d., sa sjedištem u Rijeci, Ružićeva 29 (dalje: PLODINE d.d.) 29. lipnja 2018. pokrenula po 
službenoj dužnosti upravni postupak radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke 
snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u vezi sa sadržajem i načinom provedbe 
kupoprodajnih ugovora (Purchasing agreement) od 12. ožujka 2018., od 12. travnja 2018., od 
8. svibnja 2018. te od 29. svibnja 2018. s dobavljačem svježeg mesa - teletine EKRO BV, 
Nizozemska. 
Ovaj je upravni postupak rezultat ispitivanja tržišta poljoprivrednim i prehrambenim 
proizvodima, koje AZTN na temelju članka 17. stavka 1. ZNTP-a provodi u cilju utvrđivanja 
postojanja indicija za pokretanje upravnih postupaka i u tu svrhu ima ovlast tražiti dostavu 
ugovora i potrebne dokumentacije i od osoba koje nisu stranke u postupku. Takvo ispitivanje 
AZTN provodi i u donosu na trgovca PLODINE d.d. u predmetu KLASE: 034-08/18-04/075, a 
u okviru kojeg su analizirani ugovori i dokumentacija, u odnosu na dobavljača svježeg mesa 
EKRO BV. 
 
Analizom dostavljenih ugovora i dokumentacije utvrđeno je da ugovori sklopljeni s 
nizozemskim dobavljačem EKRO BV; i to: Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) od 
12. ožujka 2018.; Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) od 12. travnja 2018., 
Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) od 8. svibnja 2018.; te Kupoprodajni ugovor 
(Purchasing agreement) od 29. svibnja 2018., kao predmet ugovora određuju nabavu svježeg 
telećeg mesa, s ugovorenom kvalitetom (svježe meso u skladu s propisima EU), količinama 
(u kilogramima), načinom pakiranja i temperaturom čuvanja proizvoda, ugovorenim cijenama 
(u eurima), specifikacijama u odnosu na dan klanja, dan utovara i dan istovara, mjesto 
istovara, prateću dokumentaciju i rokove plaćanja od 60 dana. 
 
S obzirom na to da se radi o poljoprivrednom proizvodu, koji je već samim ugovorom 
kvalificiran kao „svježi“ proizvod/meso, a što nije u suprotnosti s ugovorenim uvjetima o načinu 
pakiranja i temperature čuvanja, spornom je ocijenjena odredba o roku plaćanja od 60 dana, 
te s tim povezano, vjerojatno prekoračenje roka izvršenja plaćanja. 
Kako je odredbom članka 6. stavka 1. točke 3. ZNTP-a, određeno da ugovor između 
dobavljača i trgovaca mora, kao jedan od bitnih sastojaka, sadržavati odredbu o uvjetima i 
rokovima plaćanja isporučenog poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda, pri čemu rok 
plaćanja ne može biti dulji 30 dana od dana primitka svježeg poljoprivrednog i prehrambenog 
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proizvoda koji je predmet isporuke, ugovaranje roka duljeg od 30 dana za svježi proizvod 
protivno je navedenoj odredbi.  
Kako je ugovoreni rok plaćanja dulji od ZNTP-om predviđenog, AZTN je utvrđivao i 
usklađenost rokova za izvršenje plaćanja s propisanim rokovima plaćanja, budući da je 
odredbom članka 12. točke 23. ZNTP-a, određeno kako se nepoštenom trgovačkom praksom 
smatra izvršenje roka plaćanja dobavljaču duljeg od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog 
ili prehrambenog proizvoda koji je predmet isporuke, odnosno duljeg od 30 dana od dana 
primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke. 
 
Sve naprijed navedeno predstavljalo je dostatne indicije zbog kojih je AZTN, kao tijelo 
nadležno za provedbu ZNTP-a, izdvojilo svu dokumentaciju koja se odnosila na PLODINE 
d.d. iz predmeta KLASE: 034-08/18-04/075 te na temelju članka 13. i članka 14. ZNTP-a te 
članka 42. stavka 1. Zakona o općem pravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09.; dalje: 
ZUP) protiv PLODINA d.d., po službenoj dužnosti, a radi zaštite javnog interesa, u ovom 
predmetu KLASE: UP/I 034-03/18-04/007 pokrenuo upravni postupak utvrđivanja 
iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi, s 
ciljem utvrđivanja je li trgovačko društvo PLODINE d.d. nametnulo nepoštene trgovačke 
prakse u smislu ZNTP-a dobavljaču EKRO BV, Nizozemska u odnosu na Kupoprodajni ugovor 
(Purchasing agreement) od 12. ožujka 2018.; Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) 
od 12. travnja 2018., Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) od 8. svibnja 2018.; te 
Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) od 29. svibnja 2018. 
 
Pored opisanog, u upravnom postupku AZTN je ispitivao sve elemente vezane uz poslovne 
odnose koje PLODINE d.d. imaju s ovim dobavljačem svježeg mesa nakon stupanja na snagu 
ZNTP, odnosno nakon 7. prosinca 2017., dakle u odnosu na predmetne i eventualne druge 
ugovore s EKROM BV kao i njihovu provedbu, a posebice u odnosu na rokove plaćanja te 
eventualne akcijske prodaje proizvoda krajnjim kupcima. 
 
AZTN je uz dostavu Obavijesti o pokretanju upravnog postupka po službenoj dužnosti od 29. 
lipnja 2018. od PLODINA d.d., kao stranke u postupku na temelju članka 17. ZNTP-a ponovno 
zatražio dostavu dokumentacije; i to ugovora, dodataka (aneksa) tim ugovorima, eventualnih 
priloga ugovorima i dodacima (aneksima) ugovora te druge popratne dokumentacije koja se 
veže uz njih, a koje su PLODINE d.d. imale s dobavljačem EKRO BV, važećim na dan stupanja 
na snagu ZNTP-a (7. prosinca 2017.) pa do dana usklađenja ugovora, u smislu članka 32. 
ZNTP-a, kao i dokumentacije koja se u Kupoprodajnom ugovoru (Purchasing agreement) od 
12. ožujka 2018.; Kupoprodajnom ugovoru (Purchasing agreement) od 12. travnja 2018., 
Kupoprodajnom ugovoru (Purchasing agreement) od 8. svibnja 2018.; te Kupoprodajni ugovor 
(Purchasing agreement) od 29. svibnja 2018., spominje kao popratna dokumentacija: fakture 
(invoice), Packing list te CMR. 
 
Osim navedene dokumentacije, zatražena je i dostava analitičke kartice, ili drugog istovrsnog 
financijsko-računovodstvenog dokumenta za razdoblje nakon 1. travnja 2018., iz kojeg bi bilo 
moguće utvrditi: broj računa, datum izdavanja računa dobavljača trgovcu, datum plaćanja 
trgovca dobavljaču, radi utvrđivanja u kojim je rokovima izvršavano plaćanje za isporučene 
proizvode, kao i podataka i dokumentacije o eventualnim akcijskim prodajama krajnjim 
potrošačima, a koja se odnosi na razdoblje nakon 1. travnja 2018. iz koje je moguće utvrditi o 
kojoj se vrsti akcije radi te datume u kojoj se ista provodila. 
 
U okviru ostavljenog roka PLODINE d.d. su 13. srpnja 2018. dostavile AZTN-u podnesak s 
prilozima i to: 1. Ugovore s popratnom dokumentacijom: fakturama i CMR-ima, 2. Analitičku 
konto karticu za partnera EKRO BV za razdoblje od 29. ožujka do 11. srpnja 2018. i 3. Pregled 
akcijske prodaje robe dobavljača EKRO BV te kataloge akcijske prodaje. 
 
Iz sadržaja podneska od 13. srpnja 2018. u bitnom proizlazi kako stranka ne čini spornim da 
su ugovori s dobavljačem EKRO BV iz Nizozemske zaključeni nakon stupanja na snagu 
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ZNTP-a, od kojih prvi datira s danom 12. ožujka 2018. godine, sadržavali odredbu o roku 
plaćanja od 60 dana za svježi proizvod – svježe meso, navodeći kako se radilo o previdu do 
kojeg je došlo zbog velikog broja ugovora koje su morali uskladiti u kratkom roku u razdoblju 
implementacije ZNTP-a. Stranka dalje navodi i kako su odmah nakon ukazane pogreške 
kontaktirali dobavljača te pristupili izmjeni ugovora u dijelu koji se odnosi na rok plaćanja. Isto 
tako navodi da su odmah po uočenoj pogrešci izvršili plaćanja po nedospjelim obvezama 
prema EKRU BV u roku kraćem od ugovorenog, ali dužem od propisanog ZNTP-om za 
proizvode označene kao svježe. 
U prilog tim tvrdnjama dostavljeni su Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) od 10. 
srpnja 2018. sklopljen s EKROM BV, s rokom plaćanja od 30 dana te analitička kartica kupca 
EKRO BV, iz koje je je vidljiva dinamika plaćanja po u međuvremenu sklopljenim ugovorima 
(također dostavljenima u prilogu podneska od 13. srpnja 2018.). 
 
Izjavljujući kako su svjesne da ih to ne opravdava, PLODINE d.d. su zatražile da se kao 
olakotna okolnost u obzir uzme i činjenica veličine dobavljača EKRO BV, kao trgovačkog 
društva koje je dio grupacije VAN DRIE, jednog od najvećih proizvođača teletine na svijetu, 
koje višestruko premašuje veličinu i tržišnu snagu PLODINA d.d., zbog čega drže kako tako 
velikom dobavljaču nije mogla biti nametnuta nepoštena trgovačka praksa. 
 
 
1. Utvrđivanje propisane visine ukupnoga godišnjeg prihoda trgovaca 
 
Utvrđivanje postojanja značajne pregovaračke snage u smislu ZNTP-a predstavlja procesnu 
pretpostavku za vođenje upravnog postupka utvrđivanja iskorištavanja značajne 
pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi i postupak utvrđivanja 
postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere u pojedinačnim predmetima. 
 
Nepoštene trgovačke prakse svojim dobavljačima može nametnuti samo trgovac, otkupljivač 
i/ili prerađivač koji iskorištava značajnu pregovaračku snagu. Smatra se kako značajnu 
pregovaračku snagu ima trgovac čiji ukupni godišnji prihod, zajedno s ukupnim godišnjim 
prihodom s njim povezanih društava, prema posljednjem predanom godišnjem financijskom 
izvješću prelazi 100.000.000,00 kn, pri čemu se ne uračunavaju prihodi ostvareni njihovom 
međusobnom prodajom robe, odnosno pružanjem usluga (članak 3. ZNTP-a; dalje: prihodovni 
cenzus). 
 
Zbog toga je u postupku bilo potrebno utvrditi pripadaju li PLODINE d.d. kategoriji trgovaca sa 
značajnom pregovaračkom snagom. U postupku utvrđivanja navedene činjenice izvršen je 
uvid u središnju bazu sudskog registra elektroničkim putem (Izvor: sudski registar: 
https://sudreg.pravosudje.hr/registar/) za PLODINE d.d., te javno objavljeno Izvješće o 
obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu za trgovačkog društva PLODINE d.d. 
(Izvor: Javno objavljena dokumentacija iz Registra godišnjih financijskih izvještaja putem 
poveznice http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/pSubjektTrazi.do), kao i uvid u podatke s AZTN-
u dostupnog portala FININFO (https://www.fininfo.hr/), a posebno u odnosu na alat „Mreža 
poveznice“. 
 
Tom je prilikom utvrđeno kako su PLODINE d.d., trgovačko društvo koje kao pretežitu 
djelatnost obavlja trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama i to pretežito hranom, 
pićima i duhanskim proizvodima i koje je prema posljednjem predanom godišnjem 
financijskom izvješću, dakle godišnjem financijskom izvješću za 2017. godinu, ostvarilo 
ukupan prihod od 4.239.653.056,00 kn.  
 
Nije utvrđeno da bi PLODINE d.d. bile povezane s drugim trgovačkim društvima. 
 
Zbog iznesenog, AZTN je utvrdio kako PLODINE d.d. ispunjavaju kriterij iz članka 3. stavka 1. 
ZNTP-a, što ih čini trgovcem sa značajnom pregovaračkom snagom u smislu ZNTP-a. 

https://sudreg.pravosudje.hr/registar/
http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/pSubjektTrazi.do
https://www.fininfo.hr/
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2. Prijedlog za preuzimanje obveza izvršenje mjera, uvjeta i rokova radi otklanjanja nepoštenih 
trgovačkih praksi  
 
U smislu odredbe članka 18. stavka 1. ZNTP-a, PLODINE d.d. su u podnesku od 13. srpnja 
2018. predložile preuzimanje obveze izvršenja mjera radi otklanjanja nepoštenih trgovačkih 
praksi, ukazujući kako je usklađenjem ugovora nepoštena praksa ispravljena te kako su 
samoinicijativno, kao korektivnu mjeru izvršile plaćanje nedospjelih obveza prema dobavljaču 
EKRO BV i prije isteka ugovorenog roka od 60 dana.  
Dokaz o izvršenim plaćanjima kojima je stranka samoinicijativno podmirila nedospjele obveze 
prema dobavljaču prije isteka ugovorenog roka od 60 dana, ali izvan roka propisanog ZNTP-
om, dostavljen je uz podnesak od 17. srpnja 2018. Iz dostavljene dokumentacije može se 
zaključiti da su na temelju Ugovora sklopljenog 8. svibnja 2018., a koji se odnosi na dvije 
isporuke, plaćanja izvršena kako slijedi: 

- za isporuku 21. svibnja 2018., po računu broj 1708505 izvršeno je plaćanje u roku od 
52 dana, 

- za isporuku 4. lipnja 2018., po računu broj 1712530 izvršeno je plaćanje u roku od 39 
dana; 

dok je po Ugovoru od 29. svibnja 2018., koji se odnosi na jednu isporuku 7. lipnja 2018., po 
računu broj 1713696 plaćanje izvršeno u roku od 35 dana. 
 
Podneskom od 24. srpnja 2018., stranka je dopunila prijedloge od 13. srpnja 2018. i 17. srpnja 
2018., predlažući preuzimanje obveze izvršenja dodatnih mjera radi otklanjanja nepoštenih 
trgovačkih praksi.  
 
Kako je navedena dopuna prijedloga o preuzimanju obveze izvršenja mjera, uz navođenja 
rokova unutar kojih će biti otklonjene nepoštene trgovačke prakse, dostavljena u roku od 
propisanih 40 dana od dana dostave obavijesti o pokretanju upravnog postupka iz članka 18. 
stavka 1. ZNTP-a, izvršen je uvid i u sadržaj tog podneska-prijedloga. 
 
Iz sadržaja podneska od 2. srpnja 2018. proizlazi kako je stranka svjesna da postoji još 
ugovora koji nisu usklađeni s odredbama ZNTP-a pa se obvezala izvršiti kontrolu svih ugovora 
sklopljenih s dobavljačima svježih proizvoda, a osobito s dobavljačima svježeg mesa posebice 
u pogledu rokova plaćanja, kao i da će eventualno uočene nepravilnosti vezane uz rokove 
plaćanja, biti uklonjene potpisivanjem novog ugovora s rokovima plaćanja do 30 dana te 
istovremeno izvršiti plaćanje svih eventualnih iznosa po računima kod kojih je od primitka 
proizvoda prošlo više od 30 dana. Buduća plaćanja obvezala se izvršavati unutar roka od 30 
dana.  
 
Isto tako, PLODINE d.d. su preuzele obvezu u roku do 15. rujna 2018. dostaviti popis svih 
dobavljača svježeg mesa, popis onih u odnosu na koje su izvršili korekcije ugovora te 
analitičkih kartica, iz kojih će biti razvidno postupanje u skladu s korigiranim ugovorima. 
Istaknuto je kako je kontrola ugovora već započela. 
 
Osim navedenog, stranka se obvezala dostaviti i ugovore s dobavljačem EKRO BV, s CMR-
ovima i fakturama s prijevodom.  
 
Nakon analize dostavljenih podnesaka, podataka i dokumentacije u ovom dijelu postupka 
utvrđeno je, a što stranka nije uopće osporavala, sljedeće: 

- PLODINE d.d. su s dobavljačem EKRO BV, u 2017. poslovale bez pisanog ugovora, 
po modelu narudžba-isporuka-faktura-plaćanje, pa tako i nakon stupanja na snagu 
ZNTP-a, dakle nakon 7. prosinca 2017.; 

- Kronološki gledano, prvi pisani ugovor PLODINA d.d. s dobavljačem EKRO BV u 2018. 
godini datira s danom 12. ožujka 2018., dakle radi se o ugovoru koji je morao biti 
usklađen s odredbama ZNTP-a; 
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- Pregledom sadržaja ugovora od 12. ožujka 2018.; od 12. travnja 2018.; od 8. svibnja 
2018.; od 29. svibnja 2018.; kao i naknadno dostavljenih ugovora i to od 12. lipnja 
2018.; od 26. lipnja 2018.; i od 10. srpnja 2018., utvrđeno je kako se svi odnose na 
nabavu, odnosno kupnju svježeg telećeg mesa, specificirane vrste, kvalitete i količine, 
načina obrade, čuvanja i pakiranja, vremena klanja, utovara i isporuke (Incoterms: CIP 
i EXW), cijene, mjesta isporuke, trajanja ugovora, u smislu da se isporukom 
ugovorenih količina u ugovorenom vremenu, sam ugovor iscrpljuje, odnosno prestaje 
(u principu su jednim ugovorom „pokrivne“, odnosno obuhvaćene dvije isporuke, osim 
u ugovoru od 29. svibnja 2018., kada se radi o isporuci u jednom danu), dakle sadrže 
odredbe propisane člankom 6. ZNTP-a, s tim da je u svim ugovorima, osim u ugovoru 
od 10. srpnja 2018., ugovoren rok plaćanja od 60 dana, umjesto 30 dana kako je to 
propisano za svježi proizvod (članak 6. stavak 1. točka 3. ZNTP-a); 

- Uvidom u analitičku konto karticu partnera EKRO BV za razdoblje od 29. ožujka 2018. 
do 11. srpnja 2018., utvrđeno je kako je stranka izvršavala plaćanja u roku od 
ugovorenih 60 dana, i to sve do trenutka kada je spoznala da je rok plaćanja za svježi 
proizvod ugovoren protivno odredbi članka 6. stavka 1. točke 3. ZNTP-a, nakon čega 
je izvršila plaćanja u roku kraćem od 60 dan, ali duljem od 30 dana, preciznije: 

 u roku od 52 za isporuku po računu broj 1708505 od 21. svibnja 2018. i 39 
dana za isporuku po računu broj 1712530 od 4. lipnja 2018., a oba po Ugovoru 
sklopljenom 8. svibnja 2018., koji se odnosi na dvije isporuke te  

 u roku od 35 dana po Ugovoru od 29. svibnja 2018., koji se odnosi na jednu 
isporuku 7. lipnja 2018., a po računu broj 1713696; 

- Dostavljena analitička konto kartica obuhvaća podatke o izvršenim plaćanjima do dana 
12. srpnja 2018. Tako u odnosu na fakture 1716616 od 16. lipnja 2018. i 1717322 od 
19. lipnja 2018. nisu dostavljeni podaci o plaćanju, a fakture po ugovorima od 26. lipnja 
2018. i 10. srpnja 2018., u trenutku izrade analitičke kartice nisu dospjele ni po 
ugovorenim rokovima, ni po rokovima koji su trebali biti ugovoreni; 

- Iz dokumentacije i obrazloženja stranke koje se odnose na akcijsku prodaju proizvoda, 
u bitnom proizlazi [***], pri čemu se vodi računa o tome da tako formiranom cijenom 
ne bude narušena zabrana prodaje proizvoda ispod njegove nabavne cijene u smislu 
članka 12. točke 14. ZNTP-a. Ovakvo obrazloženje korespondira s dostavljenom 
dokumentacijom. 

 
Na temelju svega naprijed iznesenog, na temelju do tada utvrđenih činjenica utvrđeno je kako 
je: 

- stranka poslovala s dobavljačem svježeg mesa EKRO BV u razdoblju nakon stupanja 
na snagu ZNTP-a bez pisanog ugovora, a po principu ponude i prihvata ponude, što 
bi bilo prihvatljivo da su i ponuda i prihvat ponude bile u pisanom obliku i sadržavali 
bitne elemente ugovora u smislu odredbe članka 6. stavka 1. ZNTP-a. Međutim prema 
navodima iz dostavljene dokumentacije proizlazi i kako su neke narudžbe obavljane 
telefonskim putem, a neke putem elektroničke pošte, pri čemu iz dostavljene 
elektroničke prepiske ugovornih strana proizlazi kao takva korespondencija, kojom je 
uređivana pojedina narudžba, kao i prihvat, nisu sadržavali bitne elemente ugovora: 
cijenu proizvoda i/ili načinu njezina izračuna, odredbe o kvaliteti proizvoda, uvjetima i 
rokovima plaćanja, mjestu isporuke te trajanju ugovora, a što sve zajedno predstavlja 
dostatne indicije da je stranka postupila protivno odredbi članka 6. stavka 1. ZNTP-a i 
time počinila tešku povredu u smislu odredbe članka 24. stavka 2. točke 1. ZNTP-a; 

- ugovaranjem roka izvršenja plaćanja svježeg proizvoda od 60 dana, nakon stupanja 
na snagu ZNTP-a (7. prosinca 2017.), ali i nakon njegove pune primjene (1. travnja 
2018.), stranka postupila protivno odredbi članka 6. stavka 1. točke 3. ZNTP-a, što je 
odredbom članka 24. stavka 2. točka 1. ZNTP-a određeno teškom povredom Zakona; 

- izvršenjem plaćanja za svježi proizvod duljem od propisanih 30 dana, iako realiziranom 
u ugovorenom roku od 60 dana, povrijeđena odredba članka 12. točke 23. ZNTP-a što 
je odredbom članka 24. stavka 2. točka 7. ZNTP-a, određeno teškom povredom ZNTP-
a. 
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U skladu s naprijed obrazloženim, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je na 
svojoj sjednici 16/2018., održanoj 27. srpnja 2018., razmatralo prijedlog PLODINA d.d. i 
ocijenilo kako predložene mjere, uvjeti i rokovi nisu dostatni za otklanjanje već nametnutih 
nepoštenih trgovačkih praksi, budući da:  

- iz navoda stranke, sadržanog u podnesku od 26. srpnja 2018., o tome da će izvršiti 
kontrolu svih ugovora s dobavljačima svježih proizvoda te eventualno uočene 
nepravilnosti u pogledu rokova plaćanja ispraviti sklapanjem novih ugovora, proizlazi 
kako postoji još ugovora čije odredbe nisu usklađene s odredbama ZNTP-a, a isto 
proizlazi i iz podneska 16. srpnja 2018., u kojem između ostalog PLODINE d.d. 
pozivaju AZTN da ih kontaktira „radi daljnjeg dogovora o otklanjanju nepravilnosti“ 
(op.cit.), 

- su nepoštene trgovačke prakse primjenjivane kroz određeno razdoblje. 

 
Slijedom opisane ocjene PLODINE d.d. su dopisom AZTN-a od 10. kolovoza 2018. 
obaviještene kako će se nastaviti ispitni postupak u ovom upravnom postupku, u skladu s 
odredbom članka 18. stavka 5. ZNTP-a.  
 
 
3. Nastavak ispitnog postupka 
 
AZTN je u nastavku ispitnog postupka, pozvao dopisom PLODINE d.d. da u roku do 16. rujna 
2018. godine dostave: 

- Popis svih dobavljača svježeg mesa s kojima imaju sklopljene ugovore nakon 1. 
travnja 2018.; 

- Ugovore sa svim dobavljačima svježeg mesa sklopljene nakon stupanja na snagu 
ZNTP-a (7. prosinca 2017.), kao i ugovore (ili dodatke ugovorima) koje je stranka 
naknadno, nakon uočenog propusta vezanog uz ugovaranje rokova plaćanja, 
usklađivala s odredbama ZNTP-a; 

- Analitičke kartice dobavljača svježeg mesa ili drugi istovrstan financijsko-
računovodstveni dokument za razdoblje nakon 1. travnja 2018. iz kojeg je moguće 
utvrditi: broj računa, datum izdavanja računa dobavljača trgovcu, datum plaćanja 
trgovca dobavljaču, uključujući analitičku konto karticu dobavljača EKRO BV; 

- Dokumente na temelju kojih je stranka poslovala s dobavljačem EKRO BV, prije 
stupanja na snagu ZNTP-a, s prijevodom po stalnom sudskom tumaču; 

- Pojašnjenje o načinu određivanja akcijske cijene, odnosno kalkulaciju izračuna 
maloprodajne cijene za razdoblje akcije od 10. svibnja 2018. do 16. svibnja 2018., te 
za razdoblje akcije od 21. lipnja 2018. do 27. lipnja 2018.; 

- Prijevode ugovora koje ima sklopljene s dobavljačem EKRO BV i popratne 
dokumentacije, a koji su dostavljeni u spis ovog predmeta.  

 
Osim iznesenog, na temelju odredbe članka 17. stavka 1. ZNTP-a, kojim mu je dano 
ovlaštenje za prikupljanje obavijesti od osoba koje nisu stranka u postupku, AZTN se obratio 
i domaćim dobavljačima mesa odabranim po metodi uzorka i to: dopisom KLASE: UP/ I 034-
03/18-04/007, URBROJ: 580-16/119-2018-006, od 27. srpnja 2018. dobavljaču MESO-RAD 
d.d., Cerić (Općina Nuštar), dopisom KLASE: UP/ I 034-03/18-04/007, URBROJ: 580-16/119-
2018-007, od 27. srpnja 2018. dobavljaču MESNA INDUSTRIJA NATURA d.o.o, Đurđevac i 
dopisom KLASE: UP/ I 034-03/18-04/007, URBROJ: 580-16/119-2018-008, od 27. srpnja 
2018. dobavljaču Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o. Osijek, sa zahtjevom za dostavom 
podataka, dokumentacije i pisanih pojašnjenja i to prije svega ugovora na temelju kojih su 
poslovali s PLODINAMA d.d., nakon stupanja na snagu ZNTP-a; analitičkih kartica, računa i 
otkupnih blokova vezanih uz kupoprodaju svježeg mesa; dokumentacije koja se odnosi na 
bonuse, naknade kao i sve popuste koji se odnose bilo na iznos koji se iskazuje na računu 
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dobavljača, bilo na iznos koji se iskazuje na računu trgovca u pogledu poljoprivrednog 
proizvoda - svježeg mesa; pisana pojašnjenja o uobičajenom načinu poslovanja s 
PLODINAMA d.d., vezanog uz kupoprodaju svježeg mesa, kao i o eventualnom odstupanju 
od uobičajene prakse te razlozima odstupanja, a prema vlastitim saznanjima, ili na drugi način 
pribavljenim informacijama, ako njima ti dobavljači raspolažu; te konačno podatak i 
dokumentacije vezane uz akcijsku prodaju svježeg mesa krajnjim kupcima, ako se takva 
akcijska prodaja provodila. 
 
Sva tri navedena dobavljača svježeg mesa su kao temelj poslovanja s PLODINAMA d.d., 
dostavila obrazac Trgovačkih uvjeta nabave za 2018., svi s datumom iz mjeseca ožujka 2018. 
godine. U odnosu na svakog od dobavljača, pisani osnovni ugovor nije dostavljen, a trgovački 
uvjeti nabave ne sadrže podatke o cijeni proizvoda i/ili načinu određivanja i, odnosno izračuna 
cijene, kvaliteti i vrsti poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je predmetom ugovora, 
dok je mjesto isporuke neodređeno – navodi se „FCO prodajno mjesto kupca“. Dostavljenoj 
dokumentaciji nisu bili priloženi ni popis artikala, ni cjenik, ni popis prodajnih mjesta na kojima 
bi se isporuka eventualno imala izvršiti. 
 
PLODINE d.d. su 19. rujna 2018., a u okviru ostavljenog roka, dostavile traženi popis 
inozemnih i domaćih dobavljača svježeg mesa, ugovore s većinom od tih dobavljača, 
analitičke kartice dobavljača svježeg mesa za razdoblje nakon 1. travnja 2018. (u kojima je 
sadržan broj računa, datum izdavanja računa dobavljača trgovcu, datum plaćanja trgovca 
dobavljaču, uključujući analitičku konto karticu dobavljača EKRO BV; prijevode ugovora koje 
ima sklopljene s dobavljačem EKROM BV i popratne dokumentacije, koji do tog trenutka još 
nisu bili dostavljeni u spis predmeta. 
 
Uz podnesak od 24. rujna 2018. PLODINE d.d. su dostavile i ugovore s inozemnim 
dobavljačima svježeg mesa, koje su propustile dostaviti uz ranije dostavljeni podnesak. 
Dokumenti na temelju kojih su PLODINE d.d. poslovale s dobavljačem EKRO BV, prije 
stupanja na snagu ZNTP-a; te pojašnjenje o načinu određivanja akcijske cijene, odnosno 
kalkulacija izračuna maloprodajne cijene za razdoblje akcije od 10. svibnja 2018. do 16. 
svibnja 2018., te za razdoblje akcije od 21. lipnja 2018. do 27. lipnja 2018., dostavljeni su 
naknadno, elektroničkom poštom,12. studenoga 2018. 
 
Analizom dostavljene dokumentacije utvrđeno je kako su PLODINE d.d. na dan [***] poslovale 
s [***] dobavljača svježeg mesa od kojih je [***] domaćih dobavljača; a [***] inozemnih 
dobavljača.  
 
U svrhu ostvarivanja nekih od osnovnih načela upravnog prava; prije svega načela 
učinkovitosti i ekonomičnosti vođenja upravnog postupka i načela utvrđivanja materijalne 
istine, dostavljeni ugovori PLODINA d.d., sklopljeni s domaćim i inozemnim dobavljačima 
svježeg mesa, izdvojeni su iz spisa ovog predmeta i preneseni u predmet KLASE: 034-08/18-
04/163, u okviru kojeg će biti ispitano postojanje indicija za pokretanje upravnih postupaka u 
svakom pojedinom ugovornom odnosu. Postupajući u tom smislu, AZTN je u međuvremenu i 
pokrenuo po službenoj dužnosti upravni (ispitni) postupak protiv PLODINA d.d. u odnosu na 
ugovorni odnos s jednim od domaćih dobavljača svježeg mesa, koji se vodi pod KLASOM: 
UP/I 034-03/19-04/002. 
 
 
 
4. Usmena rasprava i dostavljeni podnesci 
 
Uzimajući u obzir da je na temelju dostavljene i obrađene dokumentacije, predmet ovog 
postupka u velikoj mjeri razjašnjen te da stranka ne osporava da su povrede počinjene, AZTN 
je, vodeći se načelima učinkovitosti i ekonomičnosti postupka, ocijenio kako inozemnog 
dobavljača nije potrebno pozivati na usmenu raspravu u svojstvu svjedoka. 
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Na usmenoj raspravi održanoj u skladu s odredbom članka 54. stavka 3. ZUP-a dana 26. 
studenoga 2018., s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i činjenica bitnih za razjašnjenje svih 
aspekata poslovnog odnosa PLODINA d.d. s njegovim dobavljačem EKRO BV te s ciljem 
ostvarenja i zaštite prava i pravnih interesa stranke, prije svega prava na obranu, odnosno 
radi ostvarenja prava stranke na mogućnost izjašnjavanja o svim okolnostima i činjenicama 
koje su iznesene u ispitnom postupku, PLODINE d.d., zastupane po članici uprave M.P.K., i 
opunomoćenici I.M., odvjetnici iz R., u cijelosti su ostale pri svim navodima i izjavama 
iznesenim u dotadašnjem tijeku postupka, posebno ističući kako se uočeni nedostatak vezan 
uz rokove plaćanja svježeg mesa, kakav je imala s EKROM BV odnosi na očiglednu i 
nenamjernu omašku u postupanju PLODINA d.d., do koje je došlo zbog velikog broja ugovora 
koje je radi usklađenja s odredbama ZNTP-a u kratkom roku trebalo sklopiti. Izneseno je i 
kako su opisani nedostatak PLODINE d.d. otklonile zaključenjem novih ugovora s tim 
dobavljačem, o čemu je već dostavljen dokaz. 
 
Na usmenoj raspravi predan je i podnesak, koji je ukratko i usmeno obrazložen, a koji se u 
bitnom sastoji u shvaćanju PLODINA d.d. kako ne postoje uvjeti za vođenje predmetnog 
upravnog postupka i to iz razloga što ugovorne strane (PLODINE d.d. i EKRO BV) nisu 
ugovorile mjerodavno pravo, zbog čega se u odnosu na njihove međusobne odnose, prema 
mišljenju PLODINA d.d. imaju primijeniti odredba članka 20. točke 1. Zakona o rješavanju 
sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima, prema kojoj je mjerodavno 
pravo za ugovor o prodaji pokretnih stvari, pravo mjesta gdje se u vrijeme primitka ponude 
nalazilo prebivalište odnosno sjedište prodavatelja te Odredba članka 4. stavka 2. točke (a) 
Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se 
primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I) (SL L 177,4.7.2008.), prema kojoj ugovor o prodaji 
robe podliježe pravu države u kojoj prodavatelj ima uobičajeno boravište. 
Naime, budući da je prodavatelj svježeg mesa u konkretnom slučaju poduzetnik sa sjedištem 
u Nizozemskoj, PLODINE d.d. drže kako se na kupoprodajne ugovore (kako njihov sadržaj 
tako i način provedbe) kao mjerodavno ima primijeniti nizozemsko pravo kao materijalno 
pravo, odnosno da se na konkretne ugovorne odnose ne smije primjenjivati hrvatsko pravo pa 
ni ZNTP. Kako su Uredbe EZ po pravnoj snazi iznad nacionalnog zakonodavstva država 
članica Europske unije, stranka predlaže obustavu predmetnog postupka, jer ne postoje 
zakonske pretpostavke za daljnje vođenje postupka u skladu s odredbom članka 20. stavak 
1. podstavka 5. ZNTP-a. 
 
Podredno opisanom prijedlogu, a s obzirom na to da je predmet ovog upravnog postupka 
utvrđivanje iskorištavanja značajne pregovaračke snage PLODINA d.d. nametanjem 
nepoštenih trgovačkih praksi u vezi sa sadržajem i načinom provedbe kupoprodajnih ugovora 
u odnosu na dobavljača EKRO BV, Nizozemska, iznose kako je tvrtka EKRO BV Nizozemska 
dio grupacije VAN DRIE, jedne od najvećih svjetskih proizvođača teletine pa se s obzirom na 
članak 2. l) ZNTP-a prihod istih ima sagledati i kroz prihod grupacije kojoj pripadaju, a koji je 
u 2017. godini iznosio 1,97 milijardi EUR, što uvelike premašuje prihod koji ostvaruju 
PLODINE d.d. Osim toga, izneseno je i kako PLODINE d.d. u ukupnom prihodu EKRA BV 
čine tek [***]% ukupnog prihoda, odnosno [***]% prihoda s područja cijele Republike Hrvatske, 
dok u odnosu na grupaciju VAN DRIE, PLODINE d.d. u ukupnom prihodu te grupacije 
sudjeluju s [***]%, što prema njihovom mišljenju, dodatno potvrđuje tezu o razlozima zbog 
kojih nije osnovana tvrdnja da bi PLODINE d.d. u odnosu na EKRO BV bile u poziciji nametati 
nepoštene trgovačke prakse iskorištavajući svoju značajnu pregovaračku snagu. 
U prilog svojim tvrdnjama PLODINE d.d. su priložile i korespondenciju ostvarenu između 
PLODINA d.d. i EKRA BV elektroničkim putem, gdje je na zahtjev PLODINA d.d. EKRO BV 
dostavio podatke o ukupnim količinama teletine koju isporučuju, ali i podatak o količini teletine 
koju EKRO BV isporučuje u Republiku Hrvatsku, kao i podatke o poslovnim rezultatima EKRA 
BV ostvarenim u 2017. godini. 
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Slijedom opisanog, predloženo je da AZTN službenim putem od trgovačkog društva VAN 
DRIE, Nizozemska zatraži dostavu podataka o ukupnim prihodima za 2017., odnosno 2018., 
a s obzirom na navedene javno dostupne podatke o visini prihoda jedne i druge ugovorne 
strane ukazuje kako PLODINE d.d. u konkretnim ugovornim odnosima nisu i ne mogu 
predstavljati značajnu pregovaračku snagu, pa posljedično tome nametati nepoštenu 
trgovačku praksu. Zbog izloženoga predlažu AZTN-u obustavu postupka u smislu odredbe 
članka 20. stavka 1. podstavka 5. ZNTP-a. 
 
Isto tako, predloženo je i da, ako AZTN ipak utvrdi kako su PLODINE d.d., iskorištavajući svoju 
značajnu pregovaračku snagu, nametnule EKRU BV nepoštene trgovačke praske, budu uzeti 
u obzir prilikom utvrđivanja upravno-kaznene mjere svi kriterije iz članka 27. stavka 2. ZNTP-
a, a posebno činjenica o dostavi dokaza o prekidu protupravnog postupanja prije pokretanja 
postupka, kratko trajanje povrede (ne dulje od godine dana) te dobru suradnju s AZTN-om 
tijekom vođenja postupka. 
 
U skladu sa zahtjevom AZTN-a, PLODINE d.d. su podneskom od 30. studenoga 2018. 
dostavile pisano pojašnjenje o načinu kalkulacije maloprodajne cijene. 
 
Isto tako, PLODINE d.d. su u skladu sa zahtjevom AZTN-a, 4. veljače 2019. dostavile 
elektroničku prepisku između PLODINA d.d. i dobavljača EKRA BV, koja se odnosi na 
nabavku svježeg mesa iz asortimana dobavljača, nastalu nakon 7. prosinca 2017., odnosno 
nakon stupanja na snagu ZNTP-a. 
 
 
5. Analiza navoda s usmene rasprave i sadržaja dostavljenih podneska  
 
Tvrdnja PLODINA d.d. kako bi se na konkretne ugovorne odnose s EKROM BV trebalo 
primijeniti nizozemsko pravo kao mjerodavno, s aspekta građansko-pravnih učinaka koji 
proizlaze iz poslovnih odnosa između tih ugovornih strana, nije pogrešna. Međutim, ZNTP je 
prisilan propis, a predmetni postupak je upravni (ispitni) postupak, koji se prije svega vodi radi 
zaštite javnog interesa. U skladu s odredbom članka 3. stavka 1. ZUP-a, pojedina pitanja 
upravnog postupka mogu zakonom urediti drukčije, ako je to nužno za postupanje u pojedinim 
upravnim područjima te ako to nije protivno temeljnim odredbama i svrsi ZUP-a. Upravo je na 
taj način ZNTP-om propisan i postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-
kaznene mjere u pojedinačnim predmetima. 
 
Odredbom članka 1. Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u 
određenim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 43/82., 72/82., „Narodne novine“, br. 53/91., 
88/01., dalje: ZRSZOO) određeno polje primjene tog Zakona, koji sadrži pravila o određivanju 
mjerodavnog prava za statusne, porodične i imovinske odnosno druge materijalno-pravne 
odnose s međunarodnim elementom, ali ne i na upravne postupke. Osim toga, odredbom 
članka 5. ZRSZOO-a, određeno je kako se ne primjenjuje pravo strane države koje bi bilo 
mjerodavno prema odredbama ZRSZOO-a ili drugoga saveznog zakona ako bi cilj njegove 
primjene bio izbjegavanje primjene prava Republike Hrvatske. 
 
Stupanjem na snagu Zakona o međunarodnom privatnom pravu („Narodne novine“, br. 
101/17., dalje: ZMPP), 29. siječnja 2019. prestao je važiti ZRSZOO.  
 
Odredbama članka 25. ZMPP-a, propisano je kako se pravo mjerodavno za ugovorne obveze 
određuje se prema Uredbi (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. 
o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I) (SL L 177, 4. 7. 2008.; dalje: Uredba 
Rim I) unutar njezinog polja primjene. 
Odredbom članka 1. stavka 1. Uredbe Rim I, određeno je da se ta uredba primjenjuje na 
ugovorne obveze u građanskim i trgovačkim stvarima u situacijama kada postoji sukob 
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zakona, pri čemu je izrijekom istodobno isključena njezina primjena na porezne, carinske ili 
upravne stvari. 
 
Slijedom iznesenog, posebno uzimajući u obzir kako: 

- je ZNTP prisilan propis, zbog čega je njime ograničena i sloboda ugovaranja u smislu 
odredbe članka 2. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, br. 35/05., 41/08., 
125/11., 78/15., 29/18., dalje ZOO);  

- AZTN na temelju odredbi ZNTP-a vodi predmetni upravni postupak po službenoj 
dužnosti, radi zaštite javnog interesa protiv PLODINA d.d., a uzimajući u obzir naprijed 
citiranu odredbu članka 1. stavka 1. Uredbe Rim I, koja isključuje njezinu primjenu na 
upravne stvari;  

- se PLODINE d.d. u konkretnim poslovnim odnosima s EKROM BV, nalaze u ulozi 
trgovaca, dakle ugovorne strane, registrirane za obavljanje trgovine kao primarne 
djelatnosti, koja u promatranom ugovornom odnosu od dobavljača (EKRO BV) kupuje 
poljoprivredni ili prehrambeni proizvod, te kako ispunjava kriterij prihodovnog cenzusa 
iz članka 3. stavka 1., 2. i 5. ZNTP-a,  

- su PLODINE d.d., trgovac koji na hrvatsko tržište plasira inozemni poljoprivredni, 
odnosno prehrambeni proizvod, 

razvidno je kako se primjena odredbi ZNTP-a kao prisilnog propisa u konkretnim poslovnim 
odnosima s EKROM BV ni na koji način ne može isključiti. 
 
Cilj i svrha ZNTP-a je uspostava, osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite 
(svi) sudionici u lancu opskrbe hranom (članak 1. stavak 2. ZNTP-a). 
 
U odnosu na tvrdnje PLODINA d.d. kako EKRO BV, sam za sebe i kao član grupe VAN DRIE, 
po svojim prihodima ima pregovaračku snagu koja znatno premašuje pregovaračku snagu 
PLODINA d.d., zbog čega PLODINE d.d. ne mogu nametnuti nepoštene trgovačke prakse 
EKRU BV iskorištavanjem svoje pregovaračke snage, kao i u odnosu na prijedlog za 
pribavljanje po službenoj dužnosti podataka o prihodu koji su EKRO BV i VAN DRIE ostvarili 
u prethodnoj i tekućoj godini, AZTN nije prihvatio, a razloge za to u nastavku detaljnije 
obrazlaže. 
 
Definirajući pojam „dobavljač“, kao fizičke ili pravne osobe koja proizvodi i/ili prerađuje i/ili 
otkupljuje te potom prodaje poljoprivredni ili prehrambeni proizvod otkupljivaču i/ili prerađivaču 
ili izravno trgovcu, ZNTP izrijekom izjednačava domaće i inozemne dobavljače (članak 2. 
točka f) ZNTP-a) i pri tom ne isključuje bilo koju kategoriju dobavljača. 
 
Uz izneseno, ZNTP ni na koji način ne stavlja u razmjer prihodovni cenzus trgovca, 
otkupljivača i/ili prerađivača s prihodovnim cenzusom dobavljača, niti određuje eventualne 
okvire ili razrede prema tržišnoj snazi, ili pregovaračkoj snazi, na temelju kojih bi bilo moguće 
odrediti primjenjivost odredbi ZNTP-a na pojedini konkretni ugovorni odnos između dobavljača 
i trgovaca, ili dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača. Jednako tako ZNTP ne određuje niti 
bilo koje druge kriterije na temelju kojih bi, zbog razloga koji su na strani dobavljača, bilo 
moguće isključiti primjenu ZNTP-a.  
 
Osim toga, svrha donošenja ZNTP-a je osiguranje jednakopravnog položaja svih kategorija 
dobavljača (malih, srednjih i velikih) u odnosu na trgovce, otkupljivače i/ili prerađivače. 
 
ZNTP zabranjuje iskorištavanje značajne pregovaračke snage otkupljivača i/ili prerađivača ili 
trgovca u odnosu na njihove dobavljače nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi (članka 3. 
stavak 1.), što znači da nepoštene trgovačke prakse mogu nametnuti isključivo trgovci, 
otkupljivači i/ili prerađivači svojim dobavljačima, pri čemu se promatra i utvrđuje isključivo 
postojanje značajne pregovaračke snage trgovca, otkupljivača i/ili prerađivača, a ne 
dobavljača. 
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Iz iznesenog proizlazi kako je dostatno da trgovac, otkupljivač i/ili prerađivač poljoprivrednih i 
prehrambenih proizvoda, zajedno sa svojim povezanim društvima ostvaruje ukupni prihod u 
Republici Hrvatskoj, koji prelazi 100.000.000,00 kuna (prag za trgovca), odnosno 
50.000.000,00 kuna (prag za otkupljivača i/ili prerađivača), da se na poslovni odnos s 
njegovim dobavljačem primjenjuju odredbe ZNTP-a, bez obzira na prihode i snagu dobavljača.  
U tom smislu, pogrešnim je ocjenjeno stajalište PLODINA d.d. da bi definicija pojma „prihodi“ 
iz članka 2 točke l) ZNTP-a, bila primjenjiva na dobavljača. Naime „prihodi“ su definirani kao 
ukupni prihodi odnosno primici otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovaca i njihovih povezanih 
društava ostvareni u Republici Hrvatskoj i iskazani na posljednjem predanom financijskom 
izvješću. Dakle, ZNTP ne samo da ne predviđa kriterije, već i isključuje mogućnost da bi se 
prihodi utvrđivali na bilo koji drugi krug osoba osim trgovaca, otkupljivača i/ili prerađivača.  
 
Slijedno tome proizlazi kako je namjera zakonodavca bila prije svega zaštititi poštene 
trgovačke prakse u odnosu na sve dobavljače, bez obzira na njihovu veličinu, pri čemu 
percepcija ili subjektivni stav dobavljača o tome jesu li mu nametnute nepoštene trgovačke 
prakse, nije presudna, niti utječe na činjenicu da je pojedina nepoštena trgovačka praksa 
primijenjena. 
 
Tvrdnje stranke kako prilikom utvrđivanja postojanja značajne pregovaračke snage 
formulacija „Smatra se da...“, predstavlja oborivu presumpciju, nisu osnovane na način na koji 
ih stranka tumači.  
 
Naime, značajnu pregovaračku snagu imao bi onaj trgovac čiji ukupni godišnji prihod, zajedno 
s ukupnim godišnjim prihodom s njim povezanih društava prelazi iznos od 100.000.000,00 
kuna (članak 3. stavak 2. ZNTP-a). Međutim, ovu formulaciju „smatra se“ potrebno je sagledati 
isključivo u kontekstu odredbe stavka 5. istog članka ZNTP-a, prema kojem se od prihoda 
utvrđenog u skladu s člankom 3. stavkom 2. ZNTP-a, izuzima prihod ostvaren prodajom robe, 
odnosno pružanjem usluga između povezanih društava. S obzirom na to da odredbama 
članka 3. nije navedeni ni jedan drugi kriterij, osim kriterija iz stavka 5. tog članka, prema kojem 
bi bilo moguće dokazivati suprotno, niti je bilo kakav sličan kriterij određen u ostalim 
odredbama ZNTP-a, jasno je kako ZNTP ne određuje parametre, ni instrumente kojima bi bilo 
moguće drugačije utvrđivanje postojanja značajne pregovaračke snage. 
 
Nepoštene trgovačke prakse definirane su člankom 2. podstavkom b) ZNTP-a, kao ugovorne 
odredbe i poslovne prakse koje dobavljaču nametne otkupljivač i/ili prerađivač i/ili trgovac, 
koristeći svoju značajnu pregovaračku snagu u odnosu na dobavljača, a suprotno načelima 
savjesnosti i poštenja, načelu ravnopravnosti ugovornih strana, načelu jednake vrijednosti 
činidaba i dobroj poslovnoj praksi u proizvodnji i/ili trgovini poljoprivrednim ili prehrambenim 
proizvodima, odnosno koje nisu u skladu s odredbama članaka 4. do 12. ZNTP-a.  
 
Sama činjenica da dobavljač ima isti, ili veći prihod od trgovaca, otkupljivača i/ili prerađivača 
prehrambenih proizvoda ne čini te prakse poštenima i slijedno tome dopuštenima. 
 
Naprotiv, drugačije bi razmišljanje dovelo do diskriminacije dobavljača prema njihovoj veličini, 
ali i apsurdne situacije u kojoj bi trgovci, otkupljivači i/ili prerađivači s dobavljačima koji 
ostvaruju iste ili veće prihode mogli poslovati i bez pisanog ugovora te prema vlastitom 
nahođenju, zaobilaziti primjenu ZNTP-a, odnosno primjenjivati prakse koje su inače ZNTP-om 
okvalificirane nepoštenima. Time bi posredno bili oštećeni i ostali, mali i srednji dobavljači. 
Naime, na taj bi način veliki dobavljači bili u mogućnost ponuditi trgovcima „povoljnije“ uvjete 
od onih koje bi to mogli mali ili srednji dobavljači, koji moraju poslovati u skladu s odredbama 
ZNTP-a (primjerice, mogli bi poslovati bez ugovora u pisanom obliku, s dužim rokovima za 
izvršenje plaćanja, mogućnosti neograničenog povrata isporučenih, a neprodanih proizvoda i 
slično) pa bi tako trgovci imali interes sklapati ugovore s pretežito velikim i/ili inozemnim 
dobavljačima. 
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Slijedom iznesenog, jasno je kako je pribavljanje podataka vezanih uz prihodovni cenzus 
dobavljača EKRO BV, ili grupe kojoj taj dobavljač pripada, bilo nepotrebno, nesvrsishodno, 
neekonomično i dodatno bi produžio trajanje samog postupka, zbog čega taj prijedlog nije 
prihvaćen. 
Podneskom od 30. studenoga 2018., PLODINE d.d. su dostavile pisano pojašnjenje o načinu 
kalkulacije maloprodajne cijene, u koju su uključeni zavisni troškovi; trošak prijevoza i trošak 
carine, te podatak o tečaju po kojem se obavlja konverzija iz eura u kune prilikom kalkulacije 
maloprodajne cijene. Usporedbom opisanog pojašnjenja i dostavljene kalkulacije nabavne 
cijene, AZTN je utvrdio kako oni sadržajno korespondiraju s do tada dostavljenim pisanim 
obrazloženjima i dokumentacijom te da predmetni proizvod nije prodavan krajnjem potrošaču, 
bilo u vrijeme prodaje po redovnoj cijeni ili u vrijeme trajanja akcijske prodaje, po cijeni nižoj 
od nabavne. 
 
Uz podnesak od 4. veljače 2019., PLODINE d.d. u skladu sa zahtjevom AZTN-a, dostavile 
elektroničku prepisku između PLODINA d.d. i dobavljača EKRA BV, koja se odnosi na 
nabavku svježeg mesa iz asortimana dobavljača, nastalu nakon 7. prosinca 2017., iz koje 
proizlazi kako su na temelju narudžbe od 4. prosinca 2017. (dakle prije stupanja na snagu 
ZNTP-a), koja je sadržavala terminski plan isporuka telećeg mesa s količinama pojedinih 
dijelova mesa, do zaključno isporuke obavljene 28. prosinca 2017., po toj narudžbi poslovale 
po tada uvriježenoj poslovnoj praksi, koja nije bila predmet ovoga postupka budući da je 
poslovni odnos bio važeći na dan stupanja na snagu ZNTP-a pa je kao takav bio i dopušten 
do isporuke 28. prosinca 2017. 
 
Međutim, 6 kasnijih narudžbi dostavljenih putem elektroničke pošte; i to narudžbe od 4. 
siječnja 2018., 8. veljače 2018., 13. veljače 2018., 22. veljače 2018., 26. veljače 2018. i 7. 
ožujka 2018. te odnosni odgovori, trebali bi predstavljati nove ugovore na temelju kojih je bilo 
obavljeno 10 isporuka svježeg mesa, a na koje se ne može primijeniti članak 32. ZNTP-a. 
 
U razdoblju od stupanja na snagu ZNTP-a, od 7. prosinca 2017., ovakav način ugovaranja, 
dakle u obliku ponude i prihvata ponude je dopušten, ali samo ako su ponuda i prihvat ponude 
u pisanom obliku i sadrže sve obvezne elemente ugovora u smislu odredbi članka 6. ZNTP-
a.  
 
Naime, svi ugovori, odnosno poslovanje između dobavljača i trgovaca, odnosno dobavljača i 
otkupljivača i/ili prerađivača, nastalo nakon stupanja na snagu ZNTP-a, dakle nakon 7. 
prosinca 2017., moralo je sadržajno biti usklađeno s odredbama ZNTP-a, što konkretno znači 
da se takvo poslovanje, nastalo u razdoblju nakon 7. prosinca 2017., moglo odvijati i u obliku 
ponude i prihvata ponude, ako su i ponuda i prihvat ponude bili u pisanom obliku i sadržavali 
sve bitne sastojke ugovora u smislu odredbi članka 6. i članka 5. ZNTP-a.  
U tom je smislu dana i smjernica za postupanje adresata ZNTP-a u odgovoru na pitanje broj 
5., u dijelu I. Opća pitanja iz dokumenta Odgovori na pitanja adresata Zakona o zabrani 
nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, javno objavljenog u pročišćenoj inačici 
9. listopada 2018., koja obuhvaća odgovore od 5. veljače 2018., 28. veljače 2018., 7. ožujka 
2018. i 5. listopada 2018., a koji je dostupan na mrežnim stranicama AZTN-a 
http://www.aztn.hr/nepostene-trgovacke-prakse/cesta-pitanja i Ministarstva poljoprivrede 
http://www.mps.hr . Naime, navedeni odgovor upućuje na odredbe članka 259. ZOO-a, prema 
kojoj ponuda ugovora, za čije sklapanje zakon zahtijeva poseban oblik, obvezuje ponuditelja 
samo ako je učinjena u tom obliku, a isto vrijedi i za prihvat ponude. S obzirom na to da ZNTP 
propisuje da ugovori moraju biti sklopljeni u pisanom obliku, proizlazi da ponuda i prihvat 
ponude moraju biti sastavljeni u pisanom obliku. Naravno, moraju sadržavati i sve bitne 
elemente iz članka 6. stavka 1. ZNTP-a. 
 
Uvidom u sadržaj elektroničke prepiske između PLODINA d.d. i EKRA BV, utvrđeno je kako 
ni jedna od ponuda i prihvat ponude ne sadrže sve potrebne elemente pisanog ugovora iz 
članka 6. stavka 1. ZNTP-a. 

http://www.aztn.hr/nepostene-trgovacke-prakse/cesta-pitanja
http://www.mps.hr/
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Tako ponuda i prihvat ponude od 4. siječnja 2018. sadrže odredbe o cijeni, vrsti proizvoda 
(taksativno navedeno) te uvjetima i rokovima isporuke proizvoda (CIP i naznaka vremena 
isporuke), trajanju (ugovor se iscrpljuje isporukom proizvoda), ali ne i o kvaliteti proizvoda, 
uvjetima i rokovima plaćanja, i mjestu isporuke. Ponuda i prihvat ponude od 8. veljače 2018., 
13. veljače 2018., 22. veljače 2018., 26. veljače 2018. i 7. ožujka 2018. sadrže odredbe o vrsti 
proizvoda i rokovima isporuke te trajanju ugovora (ugovor se iscrpljuje isporukom proizvoda), 
ali ne i o cijeni proizvoda, kvaliteti proizvoda, uvjetima i rokovima plaćanja , uvjetima isporuke 
i mjestu isporuke. 
Prema navodima PLODINA d.d., i u tom razdoblju, dakle nakon stupanja na snagu ZNTP-a 7. 
prosinca 2018., po principu ponuda i prihvata ponude od 4. siječnja 2018., 8. veljače 2018., 
13. veljače 2018., 22. veljače 2018., 26. veljače 2018. i 7. ožujka 2018., plaćanja za 
isporučene proizvode obavljana su u roku dužem 30 dana, a što je utvrđeno i uvidom u 
dokumentaciju – Analitička kartica partera EKRO BV, izlistanu 6. kolovoza 2018., koju su 
PLODINE d.d. dostavile uz podnesak od 8. kolovoza 2018., zaprimljen u AZTN-u 13. kolovoza 
2018. 
 
 
6. Odluka Vijeća o utvrđenom činjeničnom stanju o povredi odredbi ZNTP-a 
 
Na temelju činjenica i okolnosti, utvrđenih tijekom ispitnog postupka, Vijeće je na svojoj 
sjednici 3/2019., održanoj 7. veljače 2019., u skladu s ovlastima iz članka 19. stavka 1. ZNTP-
a, utvrdilo kako je stranka u postupku, PLODINE d.d. sa sjedištem u Rijeci, Ružićeva 29, koje 
zastupa opunomoćenica I.M., odvjetnica u R., iskoristila značajnu pregovaračku snagu 
nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svom dobavljaču svježeg mesa EKRU BV, 
Nizozemska, u odnosu na Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) od 12. ožujka 2018.; 
Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) od 12. travnja 2018., Kupoprodajni ugovor 
(Purchasing agreement) od 8. svibnja 2018.; Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) 
od 29. svibnja 2018.; Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) od 12. lipnja 2018.; i 
Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) od 26. lipnja 2018.; odnosno povrijedila 
odredbe članka 6. stavka 1. i članka 12. točke 23. ZNTP-a. 
Naime, utvrđeno je, a što PLODINE d.d. nisu ni u jednom trenutku učinile prijepornim, kako 
su sa svojim dobavljačem svježeg telećeg mesa EKRO BV, Nizozemska: 
 

1) Poslovale bez pisanog ugovora, odnosno ugovora koji bi sadržavao sve bitne 
elemente iz odredbi članka 6. stavka 1. ZNTP-a  

Prema navodima PLODINA d.d., ali i iz cjelokupne dostavljene dokumentacije proizlazi kako 
su nakon 7. prosinca 2017., kao dana stupanja na snagu ZNTP-a, a u razdoblju od 4. siječnja 
2018. do 7. ožujka 2018. (isporuka izvršena po zadnjoj narudžbi 12. ožujka 2018.), PLODINE 
d.d. s EKROM BV poslovale po principu ponude i prihvata ponude, pri čemu se komunikacija 
prema navodima iz PLODINA d.d. odvijala putem elektroničke pošte i/ili telefona.  
U tom je razdoblju putem elektroničke pošte izvršeno 6 narudžbi svježe teletine; i to 4. siječnja 
2018., 8. veljače 2018., 13. veljače 2018., 22. veljače 2018., 26. veljače 2018. i 7. ožujka 
2018., na temelju kojih je obavljeno 10 isporuka svježeg mesa. Uvidom u sadržaj elektroničke 
prepiske između PLODINA d.d. i EKRA BV, utvrđeno je kako nijedna od ponuda i prihvata 
ponuda ne sadrži sve potrebne elemente ugovora u smislu odredbi članka 6. ZNTP-a. Tako 
ponuda i prihvat ponude od 4. siječnja 2018. sadrži odredbe o cijeni, vrsti proizvoda 
(taksativno navedeno) te uvjetima i rokovima isporuke proizvoda (CIP i naznaka vremena 
isporuke), trajanju (ugovor se iscrpljuje isporukom proizvoda), ali ne i o kvaliteti proizvoda, 
uvjetima i rokovima plaćanja, i mjestu isporuke. Ponude i prihvati ponuda od 8. veljače 2018., 
13. veljače 2018., 22. veljače 2018., 26. veljače 2018. i 7. ožujka 2018. sadrže odredbe o vrsti 
proizvoda i rokovima isporuke te trajanju ugovora (ponuda i prihvat ponude se iscrpljuju 
isporukom proizvoda), ali ne i o cijeni proizvoda, kvaliteti proizvoda, uvjetima i rokovima 
plaćanja, uvjetima isporuke i mjestu isporuke. Dakle u razdoblju od 4. siječnja 2018. do 12. 
ožujka 2018., kada je izvršena isporuka po zadnjoj narudžbi i sklopljen prvi ugovor u pisanom 
obliku, PLODINE d.d. u s EKROM BV, poslovale bez pisanog ugovora, odnosno na temelju 
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ponude i prihvata ponude koji nisu sadržavali sve bitne elemente iz odredbi članka 6. ZNTP-
a, čime su povrijedile odredbu članka 6. stavka 1. ZNTP-a, a što je odredbom članka 24. 
stavka 2. točke 1. ZNTP-a okvalificirano teškom povredom ZNTP-a. 
 

2) Ugovarale rokove plaćanja dulje od 30 dana za svježi proizvod 
Svi kupoprodajni ugovori (Purchasing agreement) sklopljeni s EKROM BV nastali u razdoblju 
od 12. ožujka 2018. do 10. srpnja 2018.; a radi se o ugovorima od: 1) 12. ožujka 2018., 2) 12. 
travnja 2018., 3) 8. svibnja 2018., 4) 29. svibnja 2018., 5) 12. lipnja 2018. i 6) 26. lipnja 2018., 
imaju ugovoreni rok plaćanja od 60 dana, pa s obzirom na to da je predmet ugovora 
kupoprodaja teletine, svježeg mesa, PLODINE d.d. su povrijedile odredbu članka 6. stavka 1. 
točke 3. ZNTP-a, prema kojoj ugovor između dobavljača i trgovaca, kao jedan od bitnih 
elemenata, mora sadržavati i odredbu o uvjetima i rokovima plaćanja, pri čemu ugovoreni rok 
za plaćanje svježeg proizvoda ne može biti duži od 30 dana, a koje postupanje je odredbom 
članka 24. stavka 2. točke 1. ZNTP-a okvalificirano teškom povredom ZNTP-a. 
 

3) Izvršavale plaćanja dobavljaču u roku dužem od 30 dana za svježi proizvod 
Kako je ugovoreni rok plaćanja bio 60 dana za isporučeni proizvod, tako su PLODINE d.d. i 
izvršavale plaćanja u roku dužem od 30 dana za svježi proizvod, čime su povrijedile odredbu 
članka 12. točke 23. ZNTP-a. Ova povreda trajala je od 4. siječnja 2018. do zaključno 12. 
srpnja 2018., kada su PLODINE d.d., podmirujući nedospjele obveze po ugovorima (s 
ugovorenim rokom plaćanja od 60 dana), izvršile i posljednje plaćanje, u roku duljem od 30 
dana (a kraćem od 60 dana). Opisano postupanje je odredbom članka 24. stavka 2. točke 7. 
ZNTP-a okvalificirano kao teška povreda ZNTP-a. 
 
AZTN je Obavijest o utvrđenom činjeničnom stanju (dalje: Obavijest) u konkretnom predmetu, 
zajedno s pozivom za glavnu raspravu ovom upravnom postupku, u skladu s odredbama 
članka 19. ZNTP-a dostavila PLODINAMA d.d. 11. veljače 2019., a sve radi utvrđivanja uvjeta 
za izricanje upravno - kaznene mjere. Time je i u ovoj fazi postupka, stranci dana mogućnost 
za davanje obrane, odnosno izvođenje dokaza radi utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje 
upravno-kaznene mjere te utvrđivanja olakotnih i otegotnih okolnosti kao kriterija za 
određivanje visine upravno-kaznene mjere. 
 
 
7. Pisana obrana PLODINA d.d. od 22. veljače 2019. i njihova obrana iznesena na ročištu za 
glavnu raspravu 28. veljače 2019. 
 
U okviru ostavljenog roka od 15 (petnaest) dana PLODINE d.d. su 27. veljače 2019. dostavile 
pisanu obranu, u kojoj u bitnom ustraju u svim svojim dotadašnjim navodima, posebice pri 
navodima iz očitovanja od 22. studenoga 2018., zaprimljenog u AZTN-u 26. studenoga 2018. 
te navodima danim na usmenoj raspravi 26. studenoga 2019.  
U odnosu na točku I. iz Obavijesti o utvrđenom činjeničnom stanju, koja se odnosi na utvrđenje 
kako je stranka nakon stupanja na snagu ZNTP-a poslovala s dobavljačem bez pisanog 
ugovora, odnosno ugovora koji bi sadržavao bitne odredbe u smislu članka 6. ZNTP-a, 
ukazuju kako utvrđenje iz te točke niti ne predstavlja povredu odredbi ZNTP-a, budući da 
članak 32. ZNTP-a određuje da su odredbe ugovora morale biti usklađenje sa ZNTP-om do 
31. ožujka 2018., ili su do tada trebali biti sklopljeni novi ugovori u skladu s člankom 6. ZNTP-
a. Pritom se pozivaju i na smjernicu sadržanu u odgovoru na pitanje 17. iz dokumenta 
Odgovori na pitanja adresata Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe 
hranom od 5. veljače 2018. te zbog svega predlažu obustavu postupka po ovoj točki u smislu 
odredbi članka 20. ZNTP-a. 
 
Dalje u pisanoj obrani, a u odnosu na navode iz točke II.) i III.) Obavijesti u bitnom iznose kako 
je AZTN neosnovano odbacio navode PLODINA d.d. vezane uz značajnu pregovaračku 
snagu, iznoseći pri tom stajalište kako zbog same činjenice da PLODINE d.d. ostvaruju 
ukupan prihod koji prelazi 100.000.000,00 kn, proizlazi da se na poslovni odnos s njegovim 
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dobavljačem primjenjuju odredbe ZNTP-a i to bez obzira na prihode i snagu dobavljača, 
iznoseći stajalište da upravo zakonska formulacija članka 3. „smatra se... ukazuje kako se radi 
o oborivoj presumpciji, dakle dozvoljava mogućnost dokazivanja suprotnog.  
Iznose i stajalište da bi se postupak, koji se provodi s ciljem utvrđivanja iskorištavanja 
značajne pregovaračke snage trgovca u odnosu na točno određenog dobavljača, trebao voditi 
prema odredbama važećeg Prekršajnog zakona i njime propisanih načela. 
Ne prihvaćaju ni navode AZTN-a iz Obavijesti da bi razlikovanje dobavljača po njihovo snazi 
dovelo do diskriminacije, jer se na dobavljače s većom snagom ne bi primjenjivale odredbe 
koje ZNTP kvalificira nepoštenima, držeći kako je ratio donošenja samog ZNTP-a da 
dobavljače koji imaju veću pregovaračku snagu nije potrebno štititi ZNTP-om jer to nedvojbeno 
mogu činiti sami pa niti javni interes stoga nije povrijeđen. 
Ustraju da se na predmetni ugovorni odnos ima primijeniti nizozemsko pravo.  
Osim navedenog, ne slažu se ni s utvrđenjem iz Obavijesti kako PLODINE d.d. nisu učinile 
spornim nametanje nepoštenih trgovačkih praksi, već su samo nespornim učinile da je u 
ugovorima od 12. ožujka 2018. do 26. lipnja 2018. kao rok plaćanja određen rok od 60 dana i 
da su plaćanja po pojedinim ugovorima vršena nakon 30 dana, a unutar ugovorenog roka, 
međutim isto se ne može niti ne smije smatrati priznanjem PLODINA d.d. da bi EKRU BV 
nametnule nepoštenu trgovačku praksu i to iskorištavanjem značajne pregovaračke snage u 
odnosu na istog. 
 
Zaključno predlažu da ako AZTN ipak utvrdi da su PLODINE iskoristile značajnu pregovaračku 
snagu u odnosu na EKRO BV, prilikom utvrđivanja upravno-kaznene mjere budu uzeti svi 
kriteriji iz članka 27. stavka 2. ZNTP-a, koji su olakotni za stranku, a posebno: dostavu dokaza 
o prekidu protupravnog postupanja prije pokretanja postupka u smislu ovog Zakona (odmah 
po uočenju, sklapanjem ugovora već 10. srpnja 2018. ugovoren rok plaćanja 30 dana); kratko 
trajanje povrede (ne dulje od godine dana - konkretno samo 3 mjeseca); te dobra suradnja s 
AZTN-om tijekom vođenja postupka (pravovremeno i u roku dostavljena sva tražena 
dokumentacija i očitovanja, stranka sama predložila preuzimanje obveze izvršenja mjera, 
uvjeta i rokova radi otklanjanja nepoštenih trgovačkih praksi).  
 
Također, posebno ističu činjenicu kako u predmetnom postupku na strani PLODINA d.d. nije 
ostvarena niti jedna otegotna okolnost iz članka 27. stavka 3. ZNTP-a te kako na samog 
dobavljača EKRO BV Nizozemska ugovaranje rokova plaćanja 60 dana i izvršenje plaćanja 
protekom 30 dana nije ostavilo nikakve posljedice. 
 
U okviru postupka utvrđivanja uvjeta za izricanje upravno – kaznene mjere 28. veljače 2019., 
u prostorijama AZTN-a je održana glavna rasprava na kojoj je stranci bila dana mogućnost za 
davanje obrane, izjašnjavanje o svim činjenicama i dokazima, odnosno izvođenje dokaza radi 
utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere te utvrđivanja olakotnih i 
otegotnih okolnosti kao kriterija za određivanje visine upravno-kaznene mjere propisane 
odredbama ZNTP-a. 
 
Na glavnoj raspravi, sazvanoj u skladu s odredbom članka 19. stavka 2. ZNTP-a, stranka je u 
cijelosti ostala pri svim svojim dotadašnjim navodima, a posebno pri navodima iz očitovanja 
od 22. studenoga 2018., kao i navodima danim na usmenoj raspravi 26. studenoga 2018. te 
navodima iz podneska od 22. veljače 2019., kojim su PLODINE d.d. dostavile svoju pisanu 
obranu. 
 
Na glavnoj raspravi je stranka u spis predmeta predala izjavu, odnosno očitovanje dobavljača 
svježeg mesa EKRA BV, od 21. veljače 2019., na engleskom jeziku i s prijevodom na hrvatski 
jezik, predlažući da se i ta izjava cijeni u okviru predmetnog postupka, posebno u odnosu na 
visinu upravno-kaznene mjere. Naime iz izjave proizlazi kako PLODINE d.d. ni u jednom od 
predmetnih ugovora nisu iskoristile značajnu pregovaračku snagu kako bi EKRU BV 
nametnule nepoštenu trgovačku praksu, a pozivajući se pri tome na podatke o godišnjem 
prihodu EKRA BV kao člana VAN DRIE grupe te na postotak udjela PLODINA d.d. u ukupnom 
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prihodu VAN DRIE grupe i izvodeći pri tom zaključak kako PLODINE d.d. ne bi ni mogle 
nametnuti EKRU BV bilo kakve ugovorene odredbe koje bi bile nepoštene ili nepovoljne. 
 
Time je glavna rasprava okončana. 
 
 
8. Analiza navoda iz pisane obrane od 22. veljače 2019. i obrane dane na glavnoj raspravi 28. 
veljače 2019. 
 
Utvrđenje iz točke I. Obavijesti utemeljeno je na dokumentaciji dostavljenoj iz PLODINA d.d., 
u skladu s ovlaštenjima AZTN-a iz članka 14. i članka 17. ZNTP-a, a uz uvažavanje odredbi 
članka 9. ZUP-a, prema kojima službena osoba u javnopravnome tijelu samostalno utvrđuje 
činjenice i okolnosti u postupku te na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti rješava upravnu 
stvar, pri čemu slobodnom ocjenom, na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza 
posebno i svih dokaza zajedno te na temelju rezultata cjelokupnog postupka utvrđuje koje su 
činjenice i okolnost dokazane. 
S obzirom na to da je AZTN već na početku samog postupka ukazao kako će se sagledati svi 
aspekti poslovnog odnosa PLODINA d.d. s njegovim dobavljačem svježeg telećeg mesa, 
EKRA BV, tako je i sagledan aspekt poslovnog odnosa i PLODINA d.d. i EKRA BV u razdoblju 
od stupanja na snagu ZNTP-a, pa je neosnovana tvrdnja stranke kako poslovanje PLODINA 
d.d. i EKRA BV u tom razdoblju, nije bilo predmetom postupka. Osim toga i o ovoj je činjenici 
stranki bila dana mogućnost da se izjasni u ovoj fazi postupka, a što je ona i iskoristila. 
 
U odnosu na dio pisane obrane, kojim se pokušava sugerirati kako ugovori do 31. ožujka 
2018. nisu ni morali biti u pisanom obliku, ukazuje se kako se odredba članka 32. ZNTP-a 
odnosi na ugovore na temelju koji su stranke poslovale i koji su bili važeći prije stupanja na 
snagu ZNTP-a, bez obzira radi li se o pisanima ili nepisanim ugovorima (ponuda i prihvat 
ponude). Takvi važeći ugovori prije stupanja na snagu ZNTP-a morali su biti usklađeni 
najkasnije do 31. ožujka 2018.  
Međutim, AZTN, kao i u detaljnom objašnjenju iz točke 5. obrazloženja ovog rješenja, ponovno 
ukazuje kako se poslovanje po principu ponude i prihvata ponude, nastalo u razdoblju nakon 
7. prosinca 2017., dakle nakon stupanja na snagu ZNTP-a, moglo odvijati i po tom principu, 
ako su ponuda i prihvat ponude bili u pisanom obliku i sadržavali sve bitne sastojke ugovora 
u smislu odredbi članka 6. ZNTP-a. 
Kako i same PLODINE d.d. iznose u tijeku postupka, s EKROM BV su poslovale na temelju 
usmenog dogovora i narudžbi putem elektroničke pošte. Svaka takva pojedina narudžba i 
odgovor na nju trebala je predstavljati novi, pojedinačni ugovor u obliku ponude i prihvata 
ponude, čije se trajanje iscrpljuje, isporukom naručene količine proizvoda.  
AZTN je uvidom u dokumentaciju dostavljenu uz podneske od 12. studenoga 2018., 6. 
prosinca 2018. i 4. veljače 2019. utvrdio kako je prva takva narudžba nakon stupanja na snagu 
ZNTP-a datirana s 4. siječnja 2018. pa se na takvo postupanje ne može primijeniti članak 32. 
ZNTP-a, već članak 6. ZNTP-a. 
 
U odnosu na dio obrane, koji se odnosi na tvrdnje da bi bilo nemoguće da su PLODINE d.d. 
iskorištavajući značajnu pregovaračku snagu nametnule EKRU BV nepoštene trgovačke 
prakse, jer je po svojoj snazi EKRO BV, kao dio grupacije VAN DRIE, jači od PLODINA d.d. i 
da je člankom 3. ZNTP-a proklamirana oboriva presumpcija o snazi pojedinog trgovaca, 
otkupljivača i/ili prerađivača, AZTN ustraje pri obrazloženjima danim u okviru Obavijesti, ali i 
u točki 5. obrazloženja ovog rješenja. 
 
Osim iznesenog, prema podacima koje je AZTN pribavio i analizirao u okviru istraživanja 
tržišta distributivne trgovine mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim 
proizvodima za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj u 2017., javno objavljenih na njezinim 
mrežnim stranicama 25. rujna 2018. (Izvor: mrežne stranice AZTN-a: http://www.aztn.hr/u-

http://www.aztn.hr/u-2017-nastavljen-trend-rasta-trzista-trgovine-na-malo/


18 

 

2017-nastavljen-trend-rasta-trzista-trgovine-na-malo/), PLODINE d.d. su četvrti trgovac na 
malo po prihodima u Republici Hrvatskoj s trendom rasta tržišnog udjela. 
 
Prema podacima sa službene mrežne stranice PLODINA d.d. (Izvor: mrežna stranica 
PLODINA d.d.: http://www.plodine.hr/o-nama/) taj trgovac posluje u 83 supermarketa diljem 
Hrvatske te za sebe tvrde kako su jedan od najjačih lanaca supermarketa u regiji. 
 
Primarni interes svakog dobavljača, bez obzira na njegovu veličinu i/ili snagu, u odnosu na 
trgovce jest da njegovi proizvodi budu zastupljeni na maloprodajnim mjestima trgovaca. U tom 
smislu postoji i interes EKRA BV da njegovi proizvodi budu dostupni putem trgovaca, prije 
svega onih koji imaju takvu snagu, odnosno veličinu da su njihova prodajna mjesta zastupljena 
širom Republike Hrvatske. Kako PLODINE d.d. same sebe ocjenjuju jednim od najjačih 
maloprodajnih lanaca, neutemeljenim se čini razmišljanje da PLODINE d.d. ne bi imale 
značajne pregovaračke instrumente u svom poslovnom odnosu s EKROM BV. 
 
Pored svega iznesenog, a neovisno o tržišnoj snazi EKRA BV na svjetskom tržištu, na koju 
stranka uporno ukazuje i ponavlja tijekom postupka, posebno se naglašava kako sama 
činjenica da PLODINE d.d. imaju sklopljene ugovore s [***] dobavljača svježeg mesa, od kojih 
je [***] domaćih dobavljača, a [***] su inozemni dobavljači, upućuje na zaključak kako EKRO 
BV ni u kom slučaju nije neizbježan trgovački partner PLODINAMA d.d., odnosno PLODINE 
d.d. nisu u značajnoj mjeri ovisne o poslovanju s EKROM BV. Na to ukazuju i podaci o 
ostvarenoj nabavnoj vrijednosti svježeg mesa u 2017. u odnosu na PLODINE d.d., pribavljeni 
i analizirani u okviru ovog upravnog postupka, prema kojima je EKRO BV u ukupnoj vrijednosti 
nabave mesa od strane PLODINA d.d. u 2017. godini sudjelovao sa svega [***]%. 
 
Stajalište stranke kako bi se postupak, koji se provodi s ciljem utvrđivanja iskorištavanja 
značajne pregovaračke snage trgovca u odnosu na točno određenog dobavljača, trebao voditi 
prema odredbama važećeg Prekršajnog zakona i njime propisanih načela, potpuno je 
promašen. 
Naime, povrede taksativno određene člancima od 4. do 12. ZNTP-a nisu prekršaji, već 
povrede sui generis. AZTN primjenjuje ZUP i ZNTP u dijelu kojim se utvrđuje postojanje uvjeta 
za izricanje upravno-kaznene mjere, a samo ako nije drugačije propisano ZNTP-om i samo 
na odgovarajući način, mogu se primijeniti odredbe Prekršajnog zakona („Narodne novine“, 
br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18.); pri čemu je ta primjena ograničena 
isključivo na odredbe koje se odnose na oblik i sadržaj poziva za glavnu raspravu, tijek glavne 
rasprave, dovođenje stranaka i trećih osoba na glavnu raspravu i zapisnik o glavnoj raspravi. 
 
Tvrdnje PLODINA d.d. kako je ratio donošenja samog ZNTP-a da dobavljače koji imaju veću 
pregovaračku snagu nije potrebno štititi ZNTP-om jer to nedvojbeno mogu činiti sami pa niti 
javni interes stoga nije povrijeđen, nisu prihvaćene iz razloga kako je to već obrazloženo u 
Obavijesti i točki 5. obrazloženja ovog rješenja. Naime upravo različit tretman malih i velikih 
dobavljača, doveo bi do toga da trgovci, nastojeći zaobići primjenu ZNTP-a, izbjegavaju ne 
samo sklapati ugovore s malim dobavljačima, već bi se u velikoj mjeri, ili pretežitoj mjeri 
odlučivali za davanje prednosti poslovanju s velikim ili inozemnim dobavljačima, što bi sve 
zajedno bilo protivno cilju i svrsi ZNTP-a. 
 
U odnosu na stajalište da se na konkretni ugovorni odnos ima primijeniti nizozemsko pravo, 
AZTN ponovno ističe kako nije sporna primjena nizozemskog prava u odnosu na građansko 
pravne učinke tog ugovornog odnosa, odnosno ugovornih odnosa, s obzirom na to da se radi 
o ugovoru s međunarodnim elementom. Međutim, ponovno se naglašava kako je ZNTP 
prisilan propis, a predmetni postupak je upravni postupak, koji isključuje primjenu odredbi 
Uredbe Rim I pa je jasno kako se na u konkretnom slučaju primjena ZNTP-a ne može isključiti. 
 
Osim navedenog, nizozemsko pravo, usklađeno je s Direktivom 2011/7/EU Europskog 
parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim 

http://www.aztn.hr/u-2017-nastavljen-trend-rasta-trzista-trgovine-na-malo/
http://www.plodine.hr/o-nama/
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ugovorima (Directive 2011/7/EU of the European Parliament and of the Council of 16 February 
2011 on combating late payment in commercial transactions, OJ L 48, 23.2.2011.; https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0007) te također predviđa rok od 30 
dana za plaćanja u poslovnim odnosima, osim ako nije ugovorom predviđen rok do 60 dana 
(samo izuzetno može biti ugovoren i rok duži od 60 dana; Izvor: 
https://business.gov.nl/regulation/payment-term-collection-charges-statutory-interest/). Kako 
su prema navodima PLODINA d.d. s EKROM BV poslovali na temelju ponude i prihvata koji 
nisu sadržavali odredbu o rokovima plaćanja (sve do prvog ugovora u pisanom obliku od 12. 
ožujka 2018.), rok za plaćanje bi i po nizozemskom pravu iznosio 30 dana, pa je to 
PLODINAMA d.d., kad se već neosnovano poziva na nizozemsko pravo, trebalo biti poznato.  
 
 
9. Visina upravno-kaznene mjere  
 
U skladu s odredbom članka 19. stavka 6. ZNTP-a, po okončanju glavne rasprave iz stavka 
Vijeće odlučuje o postojanju uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere, određuje njezinu 
visinu, kao i rokove i način njezina izvršenja. 
 
Cilj upravno-kaznenih mjera, koje AZTN utvrđuje i izriče u smislu ovoga Zakona je uspostava, 
osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe 
hranom, kažnjavanje počinitelja povreda te odvraćanje počinitelja i drugih osoba od povreda 
ZNTP (članak 23. ZNTP-a). 
 
Opisane povrede (poslovanje bez pisanog ugovora; poslovanje na temelju ugovora koji nije 
usklađen s odredbama ZNTP-a u pogledu rokova plaćanja u smislu odredbi članka 6. ZNTP-
a; te izvršenje rokova plaćanja dužeg od 30 dana za svježi proizvod, u smislu odredbe članka 
12. točke 23. ZNTP-a) okvalificirane su kao teške povrede ZNTP-a. 
 
Tako je u smislu odredbe članka 24. stavka 2. točke 1. ZNTP-a za nesklapanje ugovora u 
pisanom obliku i s propisanim obveznim sadržajem i/ili ako ugovor između otkupljivača i/ili 
prerađivača ili trgovca i njihovih dobavljača nije sastavljen u skladu s odredbama ZNTP-a 
(članak 4. stavak 2. točka 1., članak 5. i članak 6.), predviđena upravno – kaznena mjera za 
pravnu osobu u iznosu do najviše 3.500.000,00 kn, dok je odredbom članka 24. stavka 2. 
točke 7. ZNTP-a za nametanje bilo koje od ostalih propisanih nepoštenih trgovačkih praksi 
trgovaca (članak 4. stavak 2. točka 6. i članak 12. točke 1. do 13. i točke 15. do 24.), pa tako 
i za neizvršavanje plaćanja u roku od 30 dana predviđena upravno – kaznena mjera za pravnu 
osobu u iznosu do najviše 3.500.000,00 kn. 
 
Na temelju odredbi članka 27. ZNTP-a, pri utvrđivanju i izricanju upravno-kaznene mjere, 
AZTN uzima u obzir težinu povrede, opseg povrede, vrijeme trajanja povrede i posljedice te 
povrede za dobavljače. Utvrđeni iznos upravno-kaznene mjere se smanjuje ili povećava 
ovisno o utvrđenim olakotnim i/ili otegotnim okolnostima. 
 
Pri tome se olakotnim okolnostima osobito smatraju dostava dokaza o prekidu protupravnog 
postupanja prije pokretanja postupka u smislu ZNTP-a, dostava dokaza o prekidu 
protupravnog postupanja najkasnije u roku od tri mjeseca od dana pokretanja tog postupka, 
kratko trajanje povrede, ali ne dulje od godine dana i dobra suradnja s AZTN-om tijekom 
vođenja postupka. 
Otegotnim okolnostima smatraju se osobito ponavljanje istog ili drugog postupanja kojima se 
krše odredbe ZNTP-a nakon dostavljenog rješenja kojim je ranije utvrđena povreda tog 
Zakona i utvrđena i izrečena propisana upravno-kaznena mjera, odbijanje suradnje s AZTN-
om ili ometanje AZTN-a tijekom provedbe postupka i uloga poticatelja drugih na povredu 
ZNTP-a, odnosno sve radnje poduzete radi osiguranja sudjelovanja drugih u povredi. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0007
https://business.gov.nl/regulation/payment-term-collection-charges-statutory-interest/
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Od olakotnih okolnosti koje u svojoj obrani ističu PLODINE, AZTN je utvrdio kako su PLODINE 
d.d. doista u kratkom vremenu nakon pokretanja postupka (ali ne prije njegovog početka, kako 
to pogrešno navodi stranka) dostavile dokaz o sklapanju pisanog ugovora s EKROM BV s 
ugovorenim rokom plaćanja od 30 dana za svježi proizvod.  
 
Isto tako uzeto je u obzir i kako su učinjene povrede bile relativno kratkog trajanja;  

- poslovanje bez pisanog ugovora, odnosno poslovanje na temelju ponude i prihvata 
ponude od 4. siječnja 2018., 8. veljače 2018., 13. veljače 2018., 22. veljače 2018., 26. 
veljače 2018. i 7. ožujka 2018., koji nisu sadržavali sve bitne elemente ugovora iz 
članka 6. stavka 1. ZNTP-a, u razdoblju od 67 dana, odnosno 2,2 mjeseca; 

- poslovanje na temelju 6 ugovora (i to ugovora sklopljenih 12. ožujka 2018., 12. travnja 
2018., 8. svibnja 2018., 29. svibnja 2018., 12. lipnja 2018. i 26. lipnja 2018.), koji su 
sadržavali odredbu o roku plaćanja od 60 dana za svježi proizvod protivno odredbi 
članka 6. stavka 1. točke 3. ZNTP-a, dakle u razdoblju od 106 dana, odnosno 3,5 
mjeseca; 

- izvršavanje plaćanja dobavljaču svježeg proizvoda u roku dužem od 30 dana protivno 
odredbi članka 12. točki 23. ZNTP-a u razdoblju od 4. siječnja 2018. do zaključno 12. 
srpnja 2018, dakle u trajanju od 189 dana, odnosno 6,3 mjeseca. 

AZTN je olakotnom okolnošću cijenio i činjenicu da su PLODINE d.d. tijekom cjelokupnog 
postupka ostvarivale dobru suradnju s AZTN-om na način da su pravovremeno dostavljale 
traženu dokumentaciju i pojašnjenja, te da su samoinicijativno pristupile postupku otklanjanja 
nepravilnosti vezanih uz poslovanje sa svojim dobavljačima.  
 
Prilikom ocjene o tome koje su posljedice primjenom nepoštenih trgovačkih praksi PLODINA 
d.d. nastale za EKRO BV, a uzimajući pri tom u obzir njegove prihode, kao član VAN DRIE 
grupe te prihoda koje ostvaruju od prometa s PLODINAMA d.d., AZTN je ocijenio kako ovakva 
postupanja nisu imale štetnih posljedica za tog dobavljača. 
 
 
10. Odluka Vijeća o upravno-kaznenoj mjeri 
 
Na temelju odredbe članka 19. stavka 6. i 7. ZNTP-a, a u skladu s ovlaštenjima iz članka 13. 
stavka 2. i članka 20. stavka 1. podstavka 1. ZNTP-a Vijeće je na svojoj sjednici 7/2019, 
održanoj 21. ožujka 2019., uzimajući u obzir utvrđenja sa sjednice 3/2019., održane 7. veljače 
2019. razmatralo cjelokupno utvrđeno činjenično stanje u ovom predmetu i donijelo odluku 
kako su PLODINE d.d., sa sjedištem u Rijeci, Ružićeva 29, iskoristile značajnu pregovaračku 
snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u smislu ZNTP-a svom dobavljaču svježeg 
mesa EKRO BV, na način da su:  

1) u razdoblju od 4. siječnja 2018. do 12. ožujka 2018. s navedenim dobavljačem 
poslovale bez pisanog ugovora, odnosno poslovale su na temelju ponude i prihvata 
ponude od 4. siječnja 2018., 8. veljače 2018., 13. veljače 2018., 22. veljače 2018., 26. 
veljače 2018. i 7. ožujka 2018., koji nisu sadržavali sve bitne elemente pisanog ugovora 
iz odredbi članka 6. stavka 1. ZNTP-a, i to: ponuda i prihvat ponude od 4. siječnja 2018. 
nisu sadržavale odredbe o kvaliteti proizvoda, uvjetima i rokovima plaćanja i mjestu 
isporuke, a ponuda i prihvat ponude od 8. veljače 2018., 13. veljače 2018., 22. veljače 
2018., 26. veljače 2018. i 7. ožujka 2018. nisu sadržavale odredbe o cijeni proizvoda, 
kvaliteti proizvoda, uvjetima i rokovima plaćanja, uvjetima isporuke i mjestu isporuka, čime 
su povrijedile odredbe članka 6. stavka 1. ZNTP-a, 
Opisana povreda trajala je 67 dana, odnosno 2,2 mjeseca, a u tom je razdoblju putem 
elektroničke pošte sklopljeno 6 ugovora, odnosno izvršeno 6 narudžbi svježe teletine na 
temelju kojih je obavljeno 10 isporuka svježeg mesa; 
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2) ugovarale rokove plaćanja dulje od 30 dana za svježi proizvod i to u svim 
Kupoprodajnim ugovorima (Purchasing agreement) sklopljenim s navedenim 
dobavljačem u razdoblju od 12. ožujka 2018. do 10. srpnja 2018. i to kako slijedi: 
Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) od 12. ožujka 2018., Kupoprodajni ugovor 
(Purchasing agreement) 12. travnja 2018., Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) 
od 8. svibnja 2018., Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) od 29. svibnja 2018., 
Kupoprodajni ugovor (Purchasing agreement) od 12. lipnja 2018. i Kupoprodajni ugovor 
(Purchasing agreement) od 26. lipnja 2018.; čime su povrijedile odredbu članka 6. stavka 
1. točke 3. ZNTP-a. 
Ukupno vrijeme trajanja ove povrede je 106 dana, odnosno 3,5 mjeseci.  
 
3) izvršavale plaćanja navedenom dobavljaču u rokovima dužim od 30 dana za svježi 
proizvod; i to u razdoblju od 4. siječnja 2018. do zaključno 12. srpnja 2018., čime su 
povrijedile odredbu članka 12. točke 23. ZNTP-a. 
Ukupno vrijeme trajanje ove povrede je189 dana, odnosno 6,3 mjeseca.  

 
Vijeće je u skladu s odredbama članka 24. stavka 2. točke 1. i 7. ZNTP-a, odlučilo trgovcu 
PLODINE d.d. izreći upravno-kaznenu mjeru u iznosu od 1.008.000,00 kuna, budući da 
smatra kako će se takvom mjerom ostvariti cilj izricanja upravno-kaznene mjera u odnosu na 
navedenog trgovca, odnosno odvraćanje samog prekršitelja i drugih trgovaca, otkupljivača i/ili 
prerađivača od kršenja odredbi ZNTP-a te istodobno pridonijeti uspostavi, osiguranju i zaštiti 
poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom.  
 
Vijeće je prilikom donošenja odluke o visini upravno-kaznene mjere u obzir uzelo sve činjenice 
i okolnosti utvrđene u postupku utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene 
mjere, a koje su detaljno navedene u obrazloženju ovog rješenja.  
 
S obzirom na to da je odredbom članka 24. stavka 2. ZNTP-a određeno da se za teške 
povrede ZNTP-a može izreći upravno-kaznena mjera do najviše 3.500.000,00 kuna za pravnu 
osobu, odnosno 1.500.000,00 kuna za fizičku osobu, koja se u smislu ZNTP-a smatra 
trgovcem, otkupljivačem i/ili prerađivačem, a koja prema svojim dobavljačima iskoristi 
značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi, a vodeći se logikom 
da najniža vrijednost upravno-kaznene mjere za teške povrede ne može biti manja od najvišeg 
iznosa upravno-kaznene mjere za lakše povrede ZNTP-a, Vijeće je kao osnovicu za izračun 
odredilo iznos od 1.000.000,00 kuna.  
 
Uzimajući u obzir težinu povreda, opseg, vrijeme trajanja povrede i posljedice, Vijeće utvrdilo 
upravno-kaznenu mjeru u visini od 1.260.000,00 kuna. 
 
Ovako utvrđeni iznos upravno-kaznene mjere smanjen je na temelju utvrđenih olakotnih 
okolnosti; koje se odnose na dostavu dokaza o prekidu protupravnog postupanja (sklapanjem 
ugovora već 10. srpnja 2018. s ugovorenim rokom plaćanja od 30 dana), kratko trajanje 
povrede, dobru suradnja s AZTN-om tijekom vođenja postupka, kao i činjenicu da počinjene 
povrede nisu imale značajnijeg utjecaja na poslovanje dobavljača. 
 
Postojanje otegotnih okolnosti Vijeće nije utvrdilo. 
 
Na taj način, obračunat i utvrđen iznos upravno-kaznene mjere iznosi ukupno 1.008.000,00 
kuna. 
 
S obzirom na to da su PLODINE d.d. tijekom postupka sklapanjem novog ugovora od 10. 
srpnja 2018. otklonile nedostatke vezane uz poslovanje s EKROM BV, koji su se odnosili na 
pogrešno ugovorene rokove za plaćanje svježih proizvoda, odnosno tim ugovorm prvi puta 
ugovorile ZNTP-om propisani rok plaćanja od 30 dana za svježe proizvode (svježe meso), nije 
postojala potreba da se u odnosu na tako usklađeno poslovanje PLODINA d.d. s EKROM BV, 
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u predmetnom rješenju odredi posebna zabrana daljnjeg nedopuštenog postupanja u smislu 
ZNTP-a, kao niti da se odrede mjere, uvjeti i rokovi za otklanjanje nedopuštenog postupanja. 
 
Slijedom iznesenog, AZTN je u smislu članka 19. stavka 7. ZNTP-a, na temelju dviju odluka 
Vijeća; donesenih na 3/2019. sjednici Vijeća, održanoj 7. veljače 2019. te na 7/2019. sjednici 
Vijeća, održanoj 21. ožujka 2019., odlučio kao u izreci ovog rješenja. 
 
 
11. Objava rješenja na mrežnoj stranici AZTN-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. 
Odredbom članka 1. točke p) ZNTP-a, poslovne tajne definirane 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., dalje: 
ZZTN). 
 
 
12. Izvršenje upravno-kaznene mjere  
 
U skladu s odredbom članka 28. stavka 1. ZNTP-a, upravno-kaznena mjera uplaćuje se po 
izvršnosti rješenja AZTN-a ako nije podnesena tužba, odnosno po pravomoćnosti sudske 
odluke, uračunavajući u iznos upravno-kaznene mjere i zakonske zatezne kamate od dana 
dostave stranci rješenja AZTN-a do dana plaćanja.  
 
Navedeni iznosi se uplaćuju u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na račun broj: 
HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj odobrenja: 609220833-(OIB 
uplatitelja). 
Nakon izvršene uplate obveznik uplate je dužan uplatnicu, kao dokaz o obavljenoj uplati 
upravno-kaznene mjere, dostaviti AZTN-u žurno, a najkasnije po isteku roka od 15 (petnaest) 
dana od dana pravomoćnosti rješenja s pozivom na broj klase: UP/I 034-03/18-04/007.  
  
Ako stranka u određenom roku ne uplati upravno-kaznenu mjeru, AZTN će o tome obavijestiti 
Područni ured Porezne uprave Ministarstva financija na čijem je području prebivalište, 
odnosno sjedište stranke, radi naplate upravno-kaznene mjere prisilnim putem prema 
propisima o prisilnoj naplati poreza. Upravno-kaznene mjere koje na zahtjev AZTN-a prisilno 
naplaćuje Porezna uprava Ministarstva financija uplaćuju se izravno u korist državnog 
proračuna Republike Hrvatske (članak 28. stavak 4. ZNTP-a). 
 
 
Uputa o pravnom lijeku  
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni 
spor pred nadležnim upravnim sudom. 
 

Predsjednik Vijeća za 
zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag. iur. 

 
Napomena: U skladu s odredbom članka 2. točke p) ZNTP-a u vezi s odredbama članka 53. 
ZZTN-a, podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu izuzeti su od objavljivanja te su u tekstu 
navedeni podaci označeni znakovima: [***].  
 
 


