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

R J E Š E N J E

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda 
mr.sc. Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić i Sanje Štefan, članica vijeća, te 
više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja ZLATNI 
LIPANJ j.d.o.o. Zlatar Bistrica, Kolodvorska 4a, kojeg zastupa Hrvoje Šimić iz Zagreba, 
Bleiweisova 27, protiv rješenja tuženika Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, Zagreb, 
Savska cesta 41, radi tržišnog natjecanja, odlučujući o prijedlogu tužitelja za obnovom 
sudskog postupka, u sjednici vijeća održanoj 17. prosinca 2015.

r i j e š i o  j e  

Prijedlog za ponavljanje sudskog postupka se odbacuje.

Obrazloženje

Tužitelj se ovom Sudu obratio sa prijedlogom za ponavljane sudskog postupka 
okončanog presudom ovoga Suda broj: UsII-10/2015-13 od 29. lipnja 2015. godine kojom je  
odbijena tužiteljeva tužba protiv rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I- 
034-03/2014-01/021, urbroj: 580-10/76-2015/108 od 30. siječnja 2015. godine. Tim je  
rješenjem odbačen zahtjev tužitelja za pokretanje postupka po službenoj dužnosti radi 
utvrđivanja, sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom 
vladajućeg položaja protiv poduzetnika Hrvatske šume d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, 
Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2.

U prijedlogu koji je  utemeljio na članku 76. stavku 1. točki 6. Zakona o upravnim 
sporovima tužitelj navodi d a je  15. listopada 2015. godine saznao za dopis Hrvatskih šuma te 
za podatke o količinama samoniklog bilja kojeg su Hrvatske šume nudile na prodaju prava za 
sakupljanje po godinama. Tako su u 2015. godini nudile 1.661.000 kg što predstavlja 49% 
tržišta što prema tužitelju udovoljava normi iz članka 12. stavka 3. Zakona o zaštiti tržišnog 
natjecanja, odnosno iz čega se može zaključiti da Hrvatske šume imaju vladajući položaj na 
tržištu sakupljanja samoniklog bilja.

Tužitelj smatra da se radi o novoj činjenici koja bi d a je  sud istom raspolagao imala 
utjecaja na donošenje drugačije presude.

Predlaže stoga sudu da ukine presudu broj: UsII-10/2015 od 20. lipnja 2015. godine te 
da poništi rješenje klasa: UP/I-034-03/14-01/021, urbroj: 580-05/76-2015-018.od 30. siječnja 
2015. godine ispravljeno rješenjem klasa:UP/I-034-03/14-01/02I, urbroj: 580-05/76-2015- 
072 od 14. listopada 2015. te predmet vrati tuženiku na ponovni postupak.

Prijedlog nije dopušten.
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Odredbom članka 76. stavka 1. točke 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne 
novine, broj: 20/10.,143/12. i 152/14.) propisano je da će se spor okončan presudom obnoviti 
na prijedlog stranke ako stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da 
upotrijebi nove dokaze na temelju kojih bi spor bio povoljnije riješen za nju da su te činjenice 
odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u prijašnjem sudskom postupku.

Odredbom članka 77. stavka 1. istoga Zakona propisano je  da će sud odbaciti 
prijedlog rješenjem ako utvrdi da je prijedlog podnijela neovlaštena osoba ili da je prijedlog 
nepravodoban ili da stranka nije učinila vjerojatnim postojanje zakonske osnove za obnovu.

Citirane zakonske odredbe temelj su na kojemu tužitelj zasniva svoj zahtjev za 
ponavljanje postupka pa je primjenom odredbe članka 77. stavka 1. ZUS-a sud pristupio 
ispitivanju navoda iz prijedloga da bi utvrdio da li je  isti osnovan odnosno da li su ispunjene 
zakonske pretpostavke za ponavljanje sudskog postupka.

Sud je  uzeo uvid u spis predmeta tuženika kao i u presudu broj: UsII-10/15-13 od 29. 
lipnja 2015. godine te je  ocijenio da se ne radi o činjenicama i dokazima koje ima u vidu 
Članak 76. stavak I. točka 6. ZUS-a budući da tzv. monopol Hrvatskih šuma ne proizlazi iz 
vladajućeg položaja na tržištu, u smislu Zakona o zašiti tržišnog natjecanja, već je riječ o 
obavljanju djelatnosti gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na temelju Zakona o šumama.

Imajući u vidu izloženo trebalo je temeljem odredbe članka 77. stavka 1. Zakona o 
upravnim sporovima riješiti kao u dispozitivu.

U Zagrebu 17. prosinca 2015.

Predsjednica vijeća 
mr.sc. Mirjana Juričić,v.r.


