
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: UP/I 034-03/14-01/026 
Urbroj: 580-10/63-2016-124 
Zagreb, 17. lipnja 2016. 
 
 
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.  
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), u predmetu klase: UP/I 034-03/14-
01/026, pokrenutom 24. studenog 2014. po službenoj dužnosti protiv poduzetnika Drezga 
d.o.o., sa sjedištem u Bestovju, Rakitje, Obrtnička 2 (dalje: Drezga), radi utvrđivanja 
narušavanja tržišnog natjecanja, odnosno radi utvrđivanja predstavljaju li određene odredbe 
Ugovora o ovlaštenoj prodaji koje je Drezga sklapala sa svojim poslovnim partnerima 
zabranjeni sporazum u smislu članka 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, 
brojevi: 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN) i članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 
(Službeni list C 115 od 9. svibnja 2008., dalje: UFEU), sukladno članku 49. stavku 5. ZZTN-a, 
prikuplja od svih zainteresiranih strana pisane primjedbe, stavove i mišljenja na prijedlog 
Drezge za preuzimanje obveze izvršenja određenih mjera i uvjeta te rokova u svrhu otklanjanja 
eventualnih negativnih učinaka njezinog postupanja ili propuštanja postupanja na tržišno 
natjecanje iz članka 49. stavka 1. ZZTN-a. 
 
Naime, sukladno članku 49. stavku 1. ZZTN-a nakon pokretanja postupka sukladno članku 39. 
ZZTN-a, a najkasnije prije dostave Obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku 
iz članka 48. ZZTN-a, stranka u postupku može Agenciji predložiti preuzimanje obveze 
izvršenja određenih mjera i uvjeta te rokove u kojima će to učiniti, kako bi se otklonili negativni 
učinci njezinog postupanja ili propuštanja postupanja na tržišno natjecanje. 
 
U konkretnom slučaju postupak je pokrenut protiv poduzetnika Drezga u smislu članka 8. 
ZZTN-a i članka 101. UFEU-a jer su postojale dostatne indicije da Ugovori o ovlaštenoj prodaji 
koje Drezga sklapa sa svojim poslovnim partnerima vezano uz prodaju i servis proizvoda 
proizvodnog programa Husqvarna grupe i ostalih proizvoda koje zastupa Drezga sadrže 
odredbe koje su moguće sporne sa stajališta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja 
 
Dana 2. listopada 2015. na mrežnim stranicama Agencije objavljena je namjera prihvaćanja 
preuzimanja mjera i uvjeta i javni poziv, a koje mjere, uvjete i rokove je Drezga predložila 31. 
srpnja 2015. Na navedeni javni poziv u otvorenom roku, a niti do dana objave ovog poziva nisu 
Agenciji dostavljene bilo kakve primjedbe.  
 
 



 2 

Podneskom zaprimljenim 10. lipnja 2016., Drezga je već objavljene mjere, uvjete i rokove za 
koje je Agencija iskazala namjeru prihvaćanja objavljivanjem prethodnog javnog poziva, 
dopunila na način da je predložila izmjenu članka 2. Ugovora o ovlaštenoj prodaji za 2016. 
 
Tako članak 2. Ugovora o ovlaštenoj prodaji za 2016. koji glasi: 
 
„Poslovni partner preuzima pravo i obvezu prodaje svih gotovih proizvoda proizvodnog 
programa i rezervnih dijelova tih proizvoda na području Republike Hrvatske.  
Drezga zadržava pravo na obustavu prodaje pojedinih proizvoda bez najave“. 
 
Drezga predlaže izmijeniti na način da gasi: 
 
„Poslovni partner preuzima pravo i obvezu prodaje svih gotovih proizvoda proizvodnog 
programa i rezervnih dijelova tih proizvoda na području Republike Hrvatske. Poslovni partner 
će se suzdržati od aktivne prodaje proizvoda izvan područja Republike Hrvatske, no pasivna 
prodaja ostaje dopuštena. 
Drezga zadržava pravo na obustavu prodaje pojedinih proizvoda bez najave“. 
 
Također, Drezga predlaže izraditi program usklađivanja postupanja poduzetnika s pravilima 
tržišnog natjecanja kojim bi Uprava društva preuzela obvezu edukacije menadžmenta i 
komercijalnog osoblja o pravilima i značaju tržišnog natjecanja. Program bi se dostavio 
Agenciji do kraja lipnja 2016. kao znak ispunjavanja navedene obveze. 
 
Agencija u smislu članka 49. stavka 4. ZZTN-a može prihvatiti preuzimanje izvršenja određenih 
mjera i uvjeta iz članka 49. stavka 1. ZZTN-a. 
  
U predmetnom postupku Drezga je u potpunosti surađivala s Agencijom te je prijedlog mjera i 
uvjeta podnijela prije dostave Obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku. 
 
Prijedlog Drezge predstavlja dobrovoljnu mjeru i razmjeran je mogućim negativnim učincima 
koje bi naprijed navedene sporne odredbe u neizmijenjenom sadržaju imale na tržišno 
natjecanje. 
 
Također, prijedlog Drezge dovodi do bržeg uspostavljanja tržišnog natjecanja na mjerodavnom 
tržištu bez dugotrajnog vođenja postupka. 
 
Slijedom navedenog, Agencija ovim putem poziva sve zainteresirane strane da joj u pisanom 
obliku - poštom na adresu: Savska cesta 41, XIV kat, 10 000 Zagreb, putem e-maila: 
agencija.ztn@aztn.hr ili putem telefaksa: 01/617 6450, s pozivom na poslovni broj klase: UP/I 
034-03/14-01/026, dostave svoje moguće primjedbe, stavove i mišljenje u roku od 20 
(dvadeset) dana od dana objave ovog poziva, odnosno najkasnije zaključno do 7. srpnja 2016. 
 
Budući da je Agencija, 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 Agencija 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. 

mailto:agencija.ztn@aztn.hr
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Napomena: Namjera prihvaćanja preuzimanja mjera i uvjeta i javni poziv od 2.listopada 2015.nalazi se  
ovdje. 

 

http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2016/06/Drezga-namjera-prihva%C4%87anja-mjera-i-javni-poziv-2.listopada-2015..pdf
http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2016/06/Drezga-namjera-prihva%C4%87anja-mjera-i-javni-poziv-2.listopada-2015..pdf

