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KLASA: UP/I 034-03/20-01/003 
URBROJ: 580-09/63-2020-008 
Zagreb, 15. listopada 2020. 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, sukladno članku 49. stavku 5. Zakona o zaštiti 
tržišnog natjecanja („Narodne novine“, brojevi: 79/09 i 80/13), objavljuje 
 
 
NAMJERU PRIHVAĆANJA PREUZIMANJA MJERA I UVJETA I JAVNI POZIV 
 
svim zainteresiranim stranama za dostavljanje pisanih primjedbi, stavova i mišljenja.  
 
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN), je temeljem članka 38. stavka 1. i 3 i 
članka 39. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, brojevi 79/09 i 80/13; 
dalje: ZZTN), zaključkom KLASA: UP/I 034-03/20-01/003, URBROJ: 580-09/63-2020-002, od 
7. svibnja 2020., po službenoj dužnosti pokrenula postupak protiv poduzetnika Pivovara 
Daruvar d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 251 radi utvrđivanja sprječavanja, 
ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma u 
smislu članka 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, brojevi: 79/09 i 
80/13) zbog postojanja indicija da Ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen između Pivovare 
Daruvar d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 251 i određenog poduzetnika sadrži odredbe u 
suprotnosti s odredbama Uredbe o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma između 
poduzetnika („Narodne novine“ broj 37/11) te je stoga u postupku bilo potrebno utvrditi je li 
riječ o zabranjenom sporazumu u smislu članka 8. ZZTN-a. 
 
Riječ je o odredbi članka 2. Ugovora o poslovnoj suradnji, sklopljen samo s jednim 
poduzetnikom, a u kojem je bilo određeno da piva ostalih proizvođača mogu biti u ponudi i 
isključivo pozicionirana cjenovno minimalno 2,00 kune više u odnosu na Staročeško pivo u 
identičnom volumenu te odredbi u kojoj je navedeno da se izvršitelj obvezuje u 
ugostiteljskom objektu cjenovno pozicionirati proizvode Pivovare dogovorno odnosno 
sukladno poslovnoj politici Pivovare. 
 
II. Pivovara Daruvar je u ranoj fazi postupka, unutar šest mjeseci nakon pokretanja postupka, 
iskazala namjeru preuzimanja obveze izvršenja mjera i uvjeta iz članka 49. ZZTN-a, te je 
dana 30. rujna 2020. podnijela AZTN-u konkretan prijedlog za preuzimanje obveze izvršenja 
određenih mjera i uvjeta kako bi se otklonili mogući negativni učinci njenog postupanja ili 
propuštanja postupanja na tržišno natjecanje te rok unutar kojega će predloženo izvršiti. 
 
Pivovara Daruvar je samoinicijativno i prije pokretanja postupka izmijenila odredbe 
predmetnog ugovora na način da je s predmetnim poduzetnikom zaključila novi ugovor koji 
ne sadržava navedene sporne odredbe. Slijedom navedenog, predmetni ugovor sa spornim 
odredbama je bio na snazi svega 8 mjeseci. 
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Budući da je samoinicijativno izmijenila sporne odredbe ugovora, Pivovara Daruvar 
predložila je preuzimanje obveze izvršenja sljedećih mjera koje se obvezuje izvršiti u roku od 
3 mjeseca od dana dostave rješenja AZTN kojim se predložene mjere i uvjeti prihvaćaju: 
 
Pivovara Daruvar se obvezuje uvesti poseban program izobrazbe (edukacije) o propisima o 
zaštiti tržišnog natjecanje i to kako za rukovoditelje tako i za zaposlenike koji prilikom 
obavljanja poslova svog radnog mjesta dolaze u potencijalni doticaj s tržišnim natjecanjem u 
bilo kojem segmentu, a koji program izobrazbe (edukacije) bi uključivao: 
 
-izradu Priručnika u vezi zaštite tržišnog natjecanja; 
-internu edukaciju navedenih osoba u vidu seminara u vezi temeljnih postulata i instituta 
tržišnog natjecanja, praktičnom provođenju propisa te eventualnim izmjenama relevantnih 
propisa; 
-testiranje znanja navedenih osoba iz predmetnog područja; 
-određivanje i imenovanje osobe koju bi radnici bili dužni kontaktirati u slučaju da imaju 
osnovanu sumnju da bi pojedino postupanje ili ne postupanje moglo imati utjecaj na 
(ne)usklađenost s propisima tržišnog natjecanja. 
 
U slučaju prihvaćanja predloženih mjera, Pivovara Daruvar se obvezala u ostavljenom roku 
od strane AZTN-a dostaviti odgovarajuće dokaze o poduzetim mjerama i uvjetima. 
 
III. AZTN u smislu članka 49. stavka 4. ZZTN-a može prihvatiti preuzimanje izvršenja 
određenih mjera i uvjeta iz članka 49. stavka 1. ZZTN-a u slučaju kratkog trajanja povrede, 
suradnje poduzetnika u postupku i predlaganja mjera i uvjeta u prvih šest mjeseci vođenja 
postupka, a osobito ako je riječ o postupku koji se vodi protiv više stranaka, te u drugim 
slučajevima kada ocijeni da je prihvaćanje preuzimanja mjera i uvjeta iz članka 49. stavka 1. 
ZZTN-a svrsishodno radi bržeg uspostavljanja tržišnog natjecanja na određenom tržištu, a 
bez dugotrajnog vođenja postupka. 
 
U predmetnom postupku Pivovara Daruvar je u potpunosti surađivala s AZTN-om te je 
prijedlog mjera i uvjeta podnijela u smislu članka 49. stavka 1. ZZTN-a, prije dostave 
Obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku. 
 
Također, prijedlog Pivovare Daruvar dovodi do bržeg uspostavljanja tržišnog natjecanja na 
mjerodavnom tržištu bez dugotrajnog vođenja postupka. 
 
Sukladno članku 49. stavku 5. ZZTN-a, AZTN prikuplja od svih zainteresiranih strana pisane 
primjedbe, stavove i mišljenja na prijedlog Pivovare Daruvar za preuzimanje obveze 
izvršenja određenih mjera i uvjeta te rokova u svrhu otklanjanja potencijalno negativnih 
učinaka njenog postupanja ili propuštanja postupanja na tržišno natjecanje iz članka 49. 
stavka 1. ZZTN-a. 
 
Slijedom navedenog, AZTN ovim putem poziva sve zainteresirane strane da joj u pisanom 
obliku - poštom, putem e-maila: agencija.ztn@aztn.gov.hr ili putem telefaksa: 01/617 6450, s 
pozivom na poslovni broj KLASE: UP/I 034-03/20-01/003, dostave svoje moguće primjedbe, 
stavove i mišljenje u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objave ovog poziva, odnosno 
najkasnije zaključno sa 4. studenim 2020. 
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Budući da je AZTN, sukladno članku 53. stavku 1. ZZTN-a, dužna čuvati poslovnu tajnu, a 
pod kojom se, između ostalog, sukladno članku 53. stavku 2. točki 2. ZZTN-a, podrazumijeva 
sve ono što je poduzetnik naznačio kao poslovnu tajnu, pod uvjetom da AZTN to prihvati, 
pozivamo Vas da u Vašem dopisu i/ili dokumentaciji označite, uz valjanu argumentaciju, što 
smatrate poslovnom tajnom. U tom slučaju dužni ste dostaviti i pročišćenu verziju tog dopisa 
i/ili poslovne dokumentacije. 
 
 
 

Predsjednik Vijeća za 
zaštitu tržišnog natjecanja 

 
 

Mladen Cerovac, mag. iur. 
 


