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REPUBLIKA HRVATSKA 
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

Z A G R E B 
Frankopanska 16 

Poslovni broj: UsII-167/15-4 

U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E 

P R E S U D A 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda 
Sanje Štefan, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Blanše Turić, članova vijeća, te više 
sudske savjetnice Jadranke Jelić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja ZLATNI LIPANJ 
j.d.o.o.. Zlatar Bistrica, Kolodvorska 4a, zastupanog po direktoru Hrvoju Šimiću, Zagreb, 
Bleivveisova 27, protiv rješenja tuženika Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, Zagreb, 
Savska cesta 41, klasa: UP/I-034-03/2014-01/021, urbroj: 580-10/76-2015-058 od 28. rujna 
2015. godine, radi ispravke pogreške u pisanju, na sjednici vijeća održanoj 5. studenoga 2015. 

p r e s u d i o j e 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, 
klasa: UP/I-034-03/2014-01/021, urbroj: 580-10/76-2015-058 od 28. rujna 2015. godine. 

Obrazloženje 

Uvodno naznačenim osporenim rješenjem od 28. rujna 2015. ispravljaju se pogreške u 
pisanju u rješenju tuženika, na način da u izreci odluke umjesto datuma „30. siječnja 2015." 
treba stajati „6. veljače 2015.", u obrazloženju odluke u paragrafu 1., na stranici 1., umjesto 
teksta „okončanog rješenjem od 30. siječnja 2015." treba stajati „okončanog rješenjem od 6. 
veljače 2015.", u obrazloženju odluke, u paragrafu 7., na stranici 2., umjesto teksta „dovršen 
30. siječnja 2015." treba stajati „dovršen 6. veljače 2015.", u obrazloženju odluke, u paragrafu 
9., na stranici 2., umjesto teksta „od 30. siječnja 2015." treba stajati „od 6. veljače 2015." 
(točka I. izreke). Prema točki II. izreke ovo rješenje proizvodi pravni učinak od dana od 
kojega pravni učinak proizvodi i rješenje koje se ispravlja. 

U tužbi kojom prigovara zakonitosti osporenog rješenja tužitelj u bitnom navodi da se 
o predmetnoj stvari prema njegovom saznanju nije odlučivalo na sjednici tuženika. Dodaje da 
je u prilog njegovih tvrdnji potrebno provesti daljnji dokazni postupak na način da se pribave 
pobliže navedeni zapisnici sa održanih sjednica Vijeća, te saslušaju članovi vijeća tuženika 
koje poimenično navodi tužitelj u tužbi. Tek po tako provedenom postupku će biti vidljivo u 
kojim je netočnostima u pisanju riječ, da bi se shodno pravilno utvrđenom činjeničnom stanju 
mogla donijeti i zakonita odluka. Obzirom je postupljeno suprotno tome tvrdi da je došlo do 
povrede pravila postupka, koje povrede nastavno u tužbi tužitelj pobliže navodi i obrazlaže. 

Iz sadržaja tužbe proizlazi da tužitelj smatra da sve pogreške u pisanju nisu u cijelosti 
ispravljene, pa predlaže Sudu da tužbu uvaži i poništi osporeno rješenje te predmet vrati 
tuženiku na ponovni postupak radi donošenja odgovarajuće odluke. 
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U odgovoru na tužbu tuženik navodi da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, a 
tužba tužitelja neosnovana iz razloga već navedenih u rješenju od 28. rujna 2015. pri kojima 
tuženik i nadalje ostaje. 

Uz to dodaje da je osim odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja pravilno 
primijenio i odredbe postupovnog prava, konkretno odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku koje pobliže uređuju pitanja provedbe upravnog postupka pred Agencijom za zaštitu 
tržišnog natjecanja, u dijelu koji nije propisan odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja 
kao posebnog zakona. 

Također dodaje da je rješenjem tuženika od 21. svibnja 2015. odbijen prijedlog 
tužitelja za obnovu postupka okončanog rješenjem od 30. siječnja 2015. jer je ocijenjen 
neosnovanim obzirom da se ne temelji na novim činjenicama i dokazima. Tuženik je radi 
ispravljanja pogrešaka u tom rješenju po službenoj dužnosti, a u povodu prijedloga tužitelja, 
već donio rješenje o ispravku rješenja od 21. svibnja 2015., obzirom da je prethodno tome 
utvrđeno da je došlo do pobliže navedenih očitih pogrešaka u pisanju. U odnosu na meritum 
stvari tuženik dodaje daje rješenjem od 30. siječnja 2015. odbačena inicijativa tužitelja za 
pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog 
natjecanja protiv poduzetnika Hrvatske šume d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Farkaša 
Vukotinovića 2, jer je utvrđeno da ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj 
dužnosti. 

Također dodaje da je tu odluku tuženika potvrdio Visoki upravni sud Republike 
Hrvatske presudom poslovni broj: UsII-10/15 od 29. lipnja 2015., te odbio tužbu tužitelja kao 
neosnovanu. 

Iz tih i drugih navedenih razloga u tužbi kojima tužitelj iscrpno opisuje tijek 
održavanja sjednica i način postupanja i odlučivanja na istima navodeći da je u odnosu na 
veći dio navoda tužitelja već dat odgovor u odluci Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske, poslovni broj: UsII-163/15 u kojem predmetu je tuženik već dao iscrpno 
obrazloženje koje je odlučno i za pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja u predmetnoj 
upravnoj stvari, da treba sukladno već utvrđenom donijeti odluku i u konkretnom slučaju. 

U odnosu na prijedlog tužitelja da se održi rasprava te se saslušaju predloženi članovi 
vijeća tuženik ističe da daljnje izvođenje predloženih dokaza ne bi dovelo do utvrđivanja 
novih činjenica i okolnosti odlučnih za rješavanje predmetne upravne stvari, osobito jer je 
riječ o upravnoj stvari u kojoj već postoji izraženo stajalište Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske u navedenim pravomoćnim odlukama. 

Iz tih razloga predlaže tuženik da se provođenje predloženih dokaza odbije, te u 
cijelosti odbiju svi navodi tužitelja istaknuti u tužbi kao neosnovani i time potvrdi pravilnost i 
zakonitost rješenja tuženika od 28. rujna 2015. 

Tužba nije osnovana. 
Uvidom u spis predmeta dostavljenog ovom Sudu uz odgovor na tužbu proizlazi daje 

u povodu prijedloga tužitelja koji je tuženik zaprimio dana 21. rujna 2015. u kojem traži 
obnovu postupka okončanog rješenjem tuženika klasa: UP/I-034-03/2014-01/021, od 30 
siječnja 2015., utvrđene pobliže navedene netočnosti u pisanju, jer je utvrđeno daje u izreci 
rješenja upisan pogrešan datum okončanja postupka čija se obnova traži, te su tom prilikom 
ispravljene i druge uočene pogreške u pisanju u izreci i obrazloženju rješenja na način pobliže 
naveden u izreci osporenog rješenja. 

Prethodno donošenju osporenog rješenja je tuženik utvrdio da se u predmetnom 
slučaju radi o očitim pogreškama u pisanju, te da ima osnove za donošenje rješenja o ispravku 
uočenih pogrešaka pozivom na odredbu članka 104. stavka 1. Zakona o općem upravnom 
postupku ("Narodne novine" 47/09.). Slijedom toga je i donijelo osporeno rješenje o ispravku 
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navedenih pogrešaka u izreci i obrazloženju rješenja tuženika klasa: UP/I-034-03/2014-
01/021, urbroj: 580-10/76-2015-025 od 21. svibnja 2015. 

Odredba članka 104. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku propisuje da 
javnopravno tijelo može rješenjem ispraviti greške u imenima ili brojevima, pisanju ili 
računanju, te druge očite netočnosti u rješenju koje je donijelo ili u njegovim prijepisima, a 
prema stavku 2. tog članka Zakona, ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od 
kojeg proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja. 

Imajući na umu naprijed navedeno, kao i navode tuženika istaknute u odgovoru na 
tužbu u kojima ističe da su u cijelosti ispravljene sve pogreške u pisanju na način kako to 
upravo tužitelj traži u tužbi pri čemu se pobliže navode razlozi i obrazlaže zbog čega je bilo 
osnove za ispravak uočenih pogrešaka, ovaj Sud tužbu tužitelja ocjenjuje neosnovanom jer iz 
navedenog proizlazi daje u cijelosti postupljeno, te su otklonjene sve pogreške u pisanju na 
koje tužitelj ukazuje u tužbi. 

Slijedom navedenog obzirom da tužitelj ne ističe u tužbi druge razloge kojima bi 
doveo u sumnju pravilnost i zakonitost osporenog rješenja, to je trebalo temeljem odredbe 
članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12. i 
152/14.) odlučiti kao u izreci ove presude. 

U Zagrebu 5. studenoga 2015. 

Za točnos 

Predsjednica vijeća 
Sanja Štefan, v.r. 
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a Nemčić 


