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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 034-03/15-
01/030, pokrenutom 30. srpnja 2015. po službenoj dužnosti protiv poduzetnika Navela d.o.o., 
sa sjedištem u Puli, Castropola 54 (dalje: Navela), radi utvrđivanja predstavlja li odbijanje 
isporuke rezervnih dijelova za brodski motor marke Yanmar izvan jamstvenog roka 
neovlaštenom serviseru tih brodskih motora zlouporabu vladajućeg položaja na mjerodavnom 
tržištu distribucije rezervnih dijelova za brodske motore marke Yanmar u Republici Hrvatskoj, 
u smislu članka 13. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09 i 80/13, 
dalje: ZZTN), sukladno članku 49. stavku 5. ZZTN-a, prikuplja od svih zainteresiranih strana 
pisane primjedbe, stavove i mišljenja na prijedlog Navele 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, prema 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 Navela u smislu članka 13. 
ZZTN-a jer su postojale indicije da Navela odbijanje isporuke rezervnih dijelova za brodski 
motor marke Yanmar izvan jamstvenog roka neovlaštenom serviseru čini s ciljem 
usmjeravanja predmetnog motora u ovlaštenu servisnu mrežu, iako se motor ne nalazi u 
jamstvenom roku i unatoč tome što je odluka kapetana i vlasnika broda bila da se servis obavi 
kod neovlaštenog servisera. 
 
Podneskom zaprimljenim 21. srpnja 2016., Navela je u smislu članka 49. ZZTN-a podnijela 
konačni prijedlog za preuzimanje obveze izvršenja mjera, uvjeta i rokova na način da se 
Navela obvezuje da će rezervne dijelove za brodske motore marke Yanmar isporučivati svima 
koji to od nje zatraže, uključujući i neovlaštene servisere. U slučaju specifičnih upita kao što je 
ECU (Engine control unit) i ostala elektronika koja iziskuje predznanje i alate, Navela će 
prvenstveno svakog kupca uputiti na ovlaštenu servisnu mrežu, a ako kupac ne bude na to 
pristao morat će potpisati očitovanje poput sljedećeg: 
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„Potvrđujem da sam od strane Navele upoznat sa specifičnostima rezervnih dijelova koje 
tražim i upućen na podršku u ovlašteni servis, što ne prihvaćam. Osobno preuzimam 
odgovornost za sve posljedice koje mogu nastati uslijed nepravilne zamjene rezervnog dijela, 
uključujući i posljedice prema trećim osobama i njihovoj imovini.“ 
 
Navela bi spomenutu obvezu preuzela odmah i to u obliku izjave koju će potpisati direktorica 
Navele i koju će dostaviti Agenciji bez odlaganja. 
 
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. ZZTN-a svrsishodno 
radi bržeg uspostavljanja tržišnog natjecanja na određenom tržištu, a bez dugotrajnog vođenja 
postupka. 
  
U predmetnom postupku Navela je u potpunosti surađivala s Agencijom te je prijedlog mjera i 
uvjeta podnijela prije dostave Obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku. 
 
Prijedlog Navele predstavlja dobrovoljnu mjeru i razmjeran je mogućim negativnim učincima 
koje bi naprijed navedene sporne odredbe u neizmijenjenom sadržaju imale na tržišno 
natjecanje. 
 
Također, prijedlog Navele 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, 10000 Zagreb, putem e-maila: 
agencija.ztn@aztn.hr ili putem telefaksa: 01/617 6450, s pozivom na poslovni broj klase: UP/I 
034-03/15-01/030, dostave svoje moguće primjedbe, stavove i mišljenje u roku od 20 
(dvadeset) dana od dana objave ovog poziva, odnosno najkasnije zaključno do 11. kolovoza 
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. 
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