
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: UP/I 034-03/2015-01/045 
Urbroj: 580-10/70-2016-017 
Zagreb, 15. lipnja 2016. 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, sukladno članku 49. stavku 5. Zakona o zaštiti 
tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 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-
03/2015-01/045, pokrenutom 4. travnja 2016. po službenoj dužnosti protiv poduzetnika Flora 
VTC d.o.o., sa sjedištem u Virovitici, Vukovarska ulica 5 (dalje: Flora), radi utvrđivanja 
predstavlja li odobravanje popusta od 10% na cijenu usluge ukopa ako se u trgovini 
pogrebne opreme tog poduzetnika kupi oprema za ukop, predviđeno Cjenikom pogrebnih 
usluga - Grad Virovitica od 23. studenoga 2015., zlouporabu vladajućeg položaja na 
mjerodavnom tržištu pružanja usluga ukopa na grobljima na području grada Virovitice, s 
posljedicom narušavanja tržišnog natjecanja na tržištu prodaje pogrebne opreme i pogrebnih 
potrepština na području grada Virovitice, sukladno članku 49. stavku 5. Zakona o zaštiti 
tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN), prikuplja od svih 
zainteresiranih strana pisane primjedbe, stavove i mišljenja na prijedlog Flore 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. 
 
Naime, Flora je samoinicijativno, dana 6. lipnja 2016., podnijela Agenciji 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.  
 
Riječ je o prijedlogu da Agencija prihvati Odluku rečenog poduzetnika o trajnoj obustavi 
popusta od 10% na cijenu usluga ukopa pokojnika od 3. lipnja 2016. ako kupac u trgovini 
pogrebne opreme Flore kupi opremu za ukop te da se ista Odluka objavi na službenoj 
internetskoj stranici poduzetnika, kao mjeru dostatnu za otklanjanje mogućih negativnih 
učinaka i ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu prodaje pogrebne 
opreme i pogrebnih potrepština na području grada Virovitice, čime se Flora opredijelila za 
rješenja kakva su bila propisana prije stupanja na snagu spornog Cjenika od 23. studenoga 
2015., a na koja sudionici na tržištu nisu imali primjedbe. 
 
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 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. 
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ZZTN-a svrsishodno radi bržeg uspostavljanja tržišnog natjecanja na određenom tržištu, a 
bez dugotrajnog vođenja postupka. 
 
U konkretnom slučaju, sporni je Cjenik na snazi bio kratkotrajno - od 23. studenoga 2015. do 
12. travnja 2016., dakle nepunih 5 (pet) mjeseci. Flora je surađivala s Agencijom tijekom 
prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu te je prijedlog mjera i uvjeta podnijela 
nakon pokretanja postupka u predmetnoj upravnoj stvari odnosno prije dostave Obavijesti o 
preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku, u roku od 6 mjeseca od dana donošenja 
predmetnog zaključka o pokretanju postupka. 
 
Prijedlog Flore predstavlja dobrovoljnu mjeru i razmjeran je mogućim negativnim učincima 
koje bi naprijed navedeni Cjenik u neizmijenjenom sadržaju mogao imati na tržišno 
natjecanje. 
 
Prijedlog Flore također 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, putem e-maila: agencija.ztn@aztn.hr ili putem telefaksa: 01/617 6450, s 
pozivom na poslovni broj klase: UP/I 034-03/2015-01/045, dostave svoje moguće primjedbe, 
stavove i mišljenje u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objave ovog poziva, odnosno 
najkasnije zaključno sa 5. 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. 
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