
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: UP/I 034-03/20-03/002 
Urbroj: 580-09/65-2020-012 
Zagreb, 29. rujna 2020. 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, temeljem članka 30. stavka 1. točke 2., članka 31. 
stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 80/13) i članka 
46. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09), u 
upravnom postupku utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere  
pokrenutom po službenoj dužnosti protiv poduzetnika Pivovara Osijek d.o.o., sa sjedištem u 
Osijeku, Vukovarska 312, temeljem 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., dr. sc. Mirta Kapural i mr. sc. Ljiljana Pavlic, 
članovi Vijeća, sa sjednice 37/2020., održane 29. rujna 2020., donosi sljedeće 
 
 
RJEŠENJE 
 
Obustavlja se postupak pokrenut protiv poduzetnika Pivovara Osijek d.o.o., sa sjedištem u 
Osijeku, Vukovarska 312, jer više ne postoje pravne pretpostavke za vođenje postupka protiv 
tog poduzetnika. 
 
 
Obrazloženje 
 
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je po službenoj dužnosti zaključkom 
KLASA: UP/I 034-03/20-03/002, URBROJ: 580-09/65-2020-002, od 10. srpnja 2020., 
pokrenula postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere protiv 
poduzetnika Pivovara Osijek d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Vukovarska 312 (dalje: Pivovara 
Osijek), u smislu članka 39., članka 52., članka 58. stavka 2. točke 1., a vezano uz članak 
63. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN). 
 
U predmetnoj upravnoj stvari dana 10. rujna 2020. održana je glavna rasprava na kojoj je 
punomoćnica poduzetnika Pivovara Osijek izjavila kako je društvo Pivovara Osijek pripojeno 
društvu Osječka pivovara d.d., sa sjedištem u Osijeku, Vukovarska 312 (dalje: Osječka 
pivovara), te je zapisniku priložila povijesni izvadak iz sudskog registra za Pivovaru Osijek. 
 
Iz rečenog izvatka je razvidno da je poduzetnik Pivovara Osijek pripojen poduzetniku 
Osječka pivovara temeljem Ugovora o pripajanju od 18. svibnja 2020., te temeljem 
Suglasnosti Skupštine društva od 25. lipnja 2020. kao i Suglasnosti skupštine društva kojem 
se pripaja od 25. lipnja 2020. 
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Prema odredbi članka 367. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne 
novine“, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 
111/12, 68/13, 110/15 i 40/19; dalje: ZTD) razlozi za prestanak društva su pripajanje društva 
drugom društvu, spajanje s drugim društvom i podjela društva razdvajanjem. 
 
Uvidom u stranice sudskog registra https://sudreg.pravosudje.hr AZTN je utvrdio kako je 
rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj: Tt-20/3195-5, dana 28. rujna 2020. 
rečeni sud brisao Pivovaru Osijek. 
 
Sukladno odredbi članka 39. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne 
novine“, br. 47/09; dalje: ZUP) ako u tijeku postupka pravna osoba prestane postojati, 
postupak se može obustaviti ili nastaviti, ovisno o naravi upravne stvari koja je predmet 
postupka. 
 
Sukladno članku 46. stavku 5. ZUP-a, kada se tijekom postupka utvrdi da više ne postoje 
pravne pretpostavke za vođenje postupka, rješenjem će se obustaviti postupak. S obzirom 
da poduzetnik Pivovara Osijek više ne postoji, jasno je da više ne postoje ni pravne 
pretpostavke da se protiv njega vodi postupak. 
 
II. Na temelju prikupljene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja, Vijeće za zaštitu 
tržišnog natjecanja, na 37/2020. sjednici, održanoj 29. rujna 2020. godine, razmatralo je 
navedeni predmet te je, na temelju članka 30. i 31. ZZTN-a te članka 46. stavka 5. ZUP-a, 
donijelo odluku da se obustavi postupak pokrenut po službenoj dužnosti protiv poduzetnika 
Pivovara Osijek, budući da taj poduzetnik više ne postoji pa više ne postoje niti pravne 
pretpostavke za daljnje vođenje postupka protiv tog poduzetnika. 
 
Stoga je AZTN, na temelju odluke Vijeća, a primjenom članka 46. stavka 5. ZUP-a, odlučio 
kao u izreci ovog rješenja. 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se u roku od trideset (30) dana od dana 
dostave ovoga rješenja može tužbom pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom 
Republike Hrvatske. 
 

Predsjednik Vijeća za 
zaštitu tržišnog natjecanja 

 
 

Mladen Cerovac, mag. iur. 
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