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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka 38. stavaka 5. i 9. te 
članka 58. stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine", brojevi: 
79/09 i 80/13), postupajući po inicijativi poduzetnika Zlatni lipanj j.d.o.o., sa sjedištem u Zlatar 
Bistrici, Kolodvorska 4a, zastupanog po opunomoćeniku Hrvoju Šimiću, direktoru, 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, zastupanog po opunomoćenicima Ivanu Paveliću, predsjedniku 
uprave i Mariji Vekić, članu uprave, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u 
sastavu: Mladen Cerovac, mag. iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica 
predsjednika Vijeća, Denis Matić, dipl. iur., mr. sc. Ljiljana Paviic i mr. sc. Tatjana Peroković, 
članovi Vijeća, sa sjednice 5/2015., održane 30. siječnja 2015., donosi sljedeće

RJEŠENJE

Inicijativa se odbacuje jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.

Obrazloženje

1. Inicijativa za pokretanje postupka

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 16. listopada 2014. i 29. 
listopada 2014., sukladno članku 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, 
brojevi: 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN), inicijativu i dopunu inicijative poduzetnika Zlatni lipanj 
j.d.o.o., sa sjedištem u Zlatar Bistrici, Kolodvorska 4a (dalje: Zlatni lipanj ili podnositelj 
inicijative) za pokretanje postupka 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 (dalje: Hrvatske šume).

Podnositelj inicijative, u bitnome, navodi kako je poduzetnik Hrvatske šume zlouporabio 
vladajući položaj na način da je istome onemogućio obavljanje poduzetničke djelatnosti 
sakupljanja samoniklog bilja svojte smilje (Helichrysum italicum L.) na područjima Zadarske, 
Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Ujedno isti 
navodi kako su Hrvatske šume zlouporabile vladajući položaj nametanjem nepoštenih uvjeta 
na tržištu djelujući zajedno s Republikom Hrvatskom koja je jedini osnivač i vlasnik Hrvatskih 
šuma, zatim s Tihomirom Jakovinom koji je ministar u Vladi Republike Hrvatske i jedini član 
skupštine poduzetnika Hrvatske šume te Nenadom Strizrepom, pomoćnikom ministra u Vladi 
Republike Hrvatske. Pored navedenog, podnositelj inicijative navodi kako su Hrvatske šume 
zlouporabile vladajući položaj zajedno i s poduzetnicima EOC, Obrt za proizvodnju eteričnih 
ulja, vlasnik Jerko Jukić iz Jastrebarskog, Hrastje Pešivičko 12B (dalje: EOC) i Helichrysum - 
Obrt za proizvodnju eteričnih ulja, vlasnik Kata Jukić iz Jastrebarskog, Hrastje Plešivičko 12B
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(dalje: Helichrysum).

Naprijed navedeno podnositelj inicijative objašnjava na način da je Ministarstvo zaštite 
okoliša i prirode (dalje: MZOP), nakon konzultacija s Državnim zavodom za zaštitu prirode, 
promijenilo uvjete sakupljanja smilja i drugog samoniklog bilja u drugom dijelu sezone na 
način da se jesenski dio sakupljanja skrati za 45 dana te da se u cijelosti zabrani sakupljanje 
na otocima. U tom smislu, MZOP je dana 26. rujna 2014. na svojoj internetskoj stranici 
izjavio kako će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi koja je dobila rješenje za sakupljanje smilja u 
ovoj godini biti dostavljeno rješenje o djelomičnom ukidanju, a koje je podnositelj zaprimio 
30. rujna 2014. Nadalje, podnositelj inicijative navodi kako su prema njegovim saznanjima 
Hrvatske šume bile dužne svoje poslovne odnose urediti novim ugovorima, budući da 
ugovori zaključeni na temelju prethodno izdanih rješenja iz svibnja 2014. nisu važeći. 
Međutim, prema navodima Zlatnog lipnja, Hrvatske šume, postupajući prema naputku 
pomoćnika ministra u MZOP-u, g. Nenada Strizrepa, niti od 15. listopada 2014. ne dopuštaju 
sakupljanje smilja na svojim područjima tražeći da se druga ugovorna strana najprije odrekne 
svoga prava iz prethodno zaključenog ugovora, čime gubi prava potraživati štetu od 
Republike Hrvatske ovisno o uspješnosti pobijanja pred Upravnim sudom povodom tužbe 
protiv rješenja o ukidanju. S tim u svezi, podnositelj inicijative tvrdi kako su na temelju 
zaključenih ugovora jedino poduzetnici EOC i Helichrysum mogli sakupljati i otpremati smilje.

2. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu

Kako bi utvrdila postoje li u konkretnom slučaju uvjeti za pokretanje postupka po inicijativi 
poduzetnika Zlatni lipanj, sukladno odredbi članka 39. ZZTN-a, a vezano uz članak 13. 
ZZTN-a, Agencija je, na temelju odredbe članka 32. točke 1. a) i b) ZZTN-a, dopisom od 27. 
listopada 2014. zatražila očitovanje, podatke i relevantnu dokumentaciju od poduzetnika 
Hrvatske šume.

2.1. Očitovanje Hrvatskih šuma

Hrvatske šume udovoljile su traženom zahtjevu Agencije podneskom zaprimljenim u Agenciji
14. studenog 2014. te su se, u bitnome, očitovale kako slijedi.

Nadležno ministarstvo izmijenilo je tijekom rujna 2014. uvjete sakupljanja ljekovitog bilja, 
između ostalog i razdoblje sakupljanja bilja u drugom periodu cvatnje, o čemu je Hrvatske 
šume obavijestilo 2. listopada 2014. uz uputu da su o tome dužne voditi računa pri sklapanju 
novih ugovora koji su nositelji dopuštenja dužni sklopiti s Hrvatskim šumama po izmijenjenim 
rješenjima, sukladno članku 27. Pravilnika o korištenju nedrvnih šumskih proizvoda. Pri tome, 
Hrvatske šume navode kako konkretna izmijenjena rješenja o sakupljanju bilja nisu zaprimile 
nego su ista dostavljena samo sakupljačima bilja. Slijedom navedenoga, sakupljači bilja bili 
su dužni nakon dobivanja rješenja MZOP-a podnijeti zahtjev Hrvatskim šumama u svrhu 
sklapanja ugovora, pa tako i dodatka ugovora. S tim u vezi, Hrvatske šume ističu kako su 
podnositelju inicijative dostavile pisanu ponudu za sklapanje dodatka ugovora koju Zlatni 
lipanj nije htio potpisati. Pritom Hrvatske šume ističu kako sakupljači bilja, pa tako i 
podnositelj inicijative, čak i da nije sklopljen dodatak ugovora u vezi s izmjenom razdoblja 
skupljanja bilja, imaju sklopljen osnovni ugovor, što znači da smiju brati bilje svojte smilje 
odnosno primjenjuje se osnovni ugovor iz lipnja 2014. u djelu u kojemu nije konzumiran i u 
dijelu u kojemu nije u suprotnosti s izmijenjenim rješenjem MZOP-a. Slijedom navedenoga, 
Hrvatske šume naglašavaju kako je podnositelj inicijative već prvog dana sakupljanja bilja 
svojte smilje u drugom periodu cvatnje, odnosno od 15. listopada 2014., kao i ostali 
poduzetnici s kojima su bili sklopljeni osnovni ugovori, imao mogućnost sakupljanja bilja 
svojte smilje bez obzira na činjenicu što nije sklopljen dodatak ugovora. Tako Hrvatske šume 
iznose podatak da je, u razdoblju od 15. listopada 2014. do 1. prosinca 2014., prema 
osnovnim ugovorima, pravo na sakupljanje i odvoz smilja na području Uprave šume 
podružnice Split (dalje: UŠPS) imalo ukupno šest (6) poduzetnika i to:
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dok , iako je imao pravo, nije sakupljao bilje jer mu u
proteklom razdoblju nije izdana faktura. Nadalje, Hrvatske šume objašnjavaju kako iste nisu 
ovlaštene same birati s kojim poduzetnikom će sklopiti ugovor o sakupljanju smilja, niti 
odrediti vrijeme sakupljanja smilja, već su isključivo vezane za rješenje MZOP-a. S time da 
su sakupljači bilja, prije sklapanja ugovora o sakupljanju nedrvnih šumskih proizvoda, dužni 
zadovoljiti dodatne kriterije propisane Pravilnikom o korištenju nedrvnih šumskih proizvoda 
koje je donijela Uprava Hrvatskih šuma uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede Republike 
Hrvatske, odnosno uz zahtjev sve pravne i fizičke osobe koje sakupljaju navedeno bilje 
trebaju kao instrument osiguranja plaćanja dostaviti bjanko zadužnicu potpisanu od strane 
njegovih ovlaštenih osoba i potvrđenu kod javnog bilježnika te potvrdu o upis iste u Registar 
zadužnica i bjanko zadužnica.

Također, Hrvatske šume navode kako nisu izdale okružnicu UŠPS-u, već su sukladno javnoj 
objavi na internetskim stranicama MZOP-a elektroničkim putem dostavile obavijest o 
izmijenjenom vremenu sakupljanja bilja u jesenskom periodu budući da je razdoblje 
sakupljanja bilja bilo skraćeno. Pored navedenog, Hrvatske šume tvrde kako nisu tražile da 
se podnositelj inicijative odrekne bilo kojeg prava iz prethodno zaključenog ugovora, a u 
povodu podnesene tužbe pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

U odnosu na položaj Hrvatskih šuma glede sakupljanja i odvoza bilja, navedeni poduzetnik 
navodi kako isti ne obavlja, niti posredno niti neposredno, djelatnost sakupljanja i odvoza 
bilja.

2.2. Dodatno i dopunjeno očitovanje podnositelja inicijative

Agencija je tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, u više navrata, tj. 
dopisima od 2., 12. i 30. prosinca 2014., zatražila dodatno i dopunjeno očitovanje od 
podnositelja inicijative, koji se podnescima zaprimljenim u Agenciji 9. i 24. prosinca 2014.,
15. i 30. siječnja 2015. te 3. veljače 2015., u bitnome očitovao kako slijedi.

Zlatni lipanj ponavlja kako je protiv rješenja MZOP-a klase: UP/-612-07-14-41/214, urbroja: 
51-07-1-1-2-14-1, od 24. rujna 2014., podnesena tužba Upravnom sudu. Naime, podnositelj 
inicijative drži spornom odredbu tla prijedloga Dodatka II ugovora od 10. studenog 2014. 
kojom je regulirano vrijeme sakupljanja predmetnog bilja od 15. listopada do 1. prosinca 
2014. Isti smatra kako su Hrvatske šume na opisani način dale argument Republici Hrvatskoj 
u postupku naknade štete na nadležnom sudu da je Zlatni lipanj dobrovoljno pristao na 
uređenje sakupljanja bilja u tom razdoblju tj. da se podnositelj inicijative dobrovoljno odrekao 
od obavljanja djelatnosti u tom razdoblju. U privitku predmetnog podneska, podnositelj 
inicijative dostavio je, između ostalog, presliku primjerka Dodatka II Ugovora o sakupljanju 
nedrvnih šumskih proizvoda od 10. studenog 2014.

Vezano uz navedeno, podnositelj inicijative navodi kako prije zaključenja naprijed navedenog 
Dodatka ugovora nije mogao obavljati djelatnost skupljanja bilja svojte smilje, a u čemu ga je 
sprječavao voditelj šumarije na području UŠP-a Split.

Podnositelj inicijative tvrdi kako Hrvatske šume obavljaju djelatnost sakupljanja smilja jer su 
od 1998. do 2010. dopustile da se smilje sakuplja bez ikakve naknade za korist dva 
sakupljača, a što je posljedica propusta uprave Hrvatskih šuma u uspostavljanju efikasnog i 
neovisnog internog nadzora.

Također, u odnosu na upit Agencije uvažavaju li nadležno ministarstvo i Državni zavod za 
zaštitu prirode prijedloge nositelja dopuštenja za branje smilja i drugih biljaka o periodu 
branja istih, Zlatni lipanj navodi kako prema Zakonu o zaštiti prirode ne postoji pravni temelj 
da MZOP traži izradu Stručnih podloga od navedenog Zavoda, već po pojedinačnom
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zahtjevu isti trebaju dati svoje stručno mišljenje. Pri tome, podnositelj inicijative naglašava da 
iz teksta stručne podloge za 2015. ne proizlazi da je nadležno ministarstvo prilikom 
donošenja rješenja iz siječnja 2015. imalo potpuno i točno utvrđeno činjenično stanje za 
donošenje upravnog akta, a obzirom na ograde samog Zavoda u navedenoj stručnoj podlozi. 
Slijedom navedenoga, isti smatra kako je neutemeljeno zabraniti obavljanje djelatnosti 
sakupljanja biljke smilje na otocima Krk, Cres, Lošinj, Rab i Pag, dok je istovremeno bilo 
dopušteno sakupljanje biljke kadulja, koje rastu jedna do druge.

Vezano uz navedeno, Zlatni lipanj je dostavio podatke i dokumentaciju koji bi prema 
njegovom mišljenju bili korisni za rješavanje predmetne problematike.

3. Činjenice utvrđene tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu

3.1. Posebni propisi

U konkretnom slučaju riječ je o materiji koja je detaljno uređena, između ostalog, sljedećim 
propisima: Zakon o zaštiti prirode {„Narodne novine“, broj: 80/13; dalje: ZZP ili Zakon o zaštiti 
prirode), Zakon o šumama („Narodne novine", brojevi: 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 
25/2012, 68/2012, 148/2013 i 94/14), Pravilnik o korištenju nedrvnih šumskih proizvoda 
(Ur.br.Dir-01-2013-7185/06 od 20. ožujka 2014.; dalje: Pravilnik o korištenju nedrvnih 
šumskih proizvoda), Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim 
(„Narodne novine", broj: 99/09; dalje: Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i 
strogo zaštićenim), Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, 
trgovine i drugog prometa („Narodne novine“, broj: 154/08, dalje: Pravilnik o sakupljanju 
zaštićenih samoniklih biljaka) i Pravilnik o uređivanju šuma {„Narodne novine", brojevi: 
111/06 i 141/08).

Uz navedeno, Agencija je izvršila uvid i u odredbe zakona odnosno na temelju zakona 
donesenih propisa koji uređuju predmetnu materiju odnosno djelatnost sakupljanja 
samoniklog bilja svojte smilje, a što se u nastavku izlaže.

Zakonom o zaštiti prirode uređuje se sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih 
dijelova. Priroda je sveukupna raznolikost, krajobrazna raznolikost i georaznolikost te su 
priroda i dijelovi prirode od interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu 
(članak 3. ZZP-a).

Odredba članka 9. ZZP-a sadrži značenje pojedinih pojmova. Tako se divljim vrstama 
smatraju one vrste koje nisu nastale pod utjecajem čovjeka kao posljedica umjetnog 
odabiranja ili genetske modifikacije nasljednog materijala tehnikama moderne biotehnologije, 
dok je zavičajna vrsta ona vrsta koja prirodno obitava u određenom ekosustavu nekog 
područja.

Strogo zaštićene vrste, na prijedlog Državnog zavoda za zaštitu prirode, na temelju Crvenog 
popisa, vodeći računa o načelu predostrožnosti i ostalim kriterijima propisanim ZZP-om, 
proglašava ministar nadležan za zaštitu prirode, sukladno članku 151. ZZP-a.

S tim u svezi, Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim 
proglašavaju se „strogo zaštićene“ i „zaštićene" divlje svojte na temelju Crvenog popisa 
ugroženih vrsta životinja, biljaka i gljiva Republike Hrvatske, stručne procjene Državnog 
zavoda za zaštitu prirode te obveza preuzetih međunarodnim sporazumima (članak 1. 
Pravilnika). Te su svojte navedene u Prilogu III istog Pravilnika, a na kojem se popisu, 
između ostalog, nalazi i smilje {Helichrysum itaticum (Roth) G. Don).

Smilje se također ubraja u nedrvne šumske proizvode sukladno Pravilniku o korištenju 
nedrvnih šumskih proizvoda koji je donesen uz prethodnu suglasnost Ministarstva
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poljoprivrede. Naime, nedrvnim šumskih proizvodima smatraju se, između ostalog, proizvodi 
koji se sakupljaju za hranu ljudi i/ili lijekove: ljekovito, aromatično, začinsko bilje i drugo bilje 
(članak 2. točka 1. Pravilnika o korištenju nedrvnih šumskih proizvoda).

Članak 27. stavak 2. Pravilnika o korištenju nedrvnih šumskih proizvoda propisuje da će se u 
slučaju kada se nedrvni šumski proizvodi sakupljaju u svrhu prerade, trgovine i drugog 
prometa, kao što je u konkretnom slučaju riječ, ugovorom regulirati mogućnost njihova 
sakupljanja i ubiranja uz prethodno ishođenje dopuštenja i uvjeta od MZOP-a.

Naprijed navedene uvjete za ishođenje dopuštenja za sakupljanje samoniklih biljaka i 
njihovih dijelova koji se koriste kao ljekovito, prehrambeno, ukrasno bilje ili kao biljni materijal 
za uzgoj izvan prirodnog staništa, a u cilju prerade, trgovine i drugog prometa, propisuje 
Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka koji je donesen sukladno ZZP-u.

Sukladno članku 5, stavku 1. Pravilnika o sakupljanju, MZOP izdaje dopuštenje za 
sakupljanje samoniklih biljaka i njihovih dijelova radi prerade, trgovine i drugog prometa na 
temelju zahtjeva koji mogu podnijeti zadruge, obrti i druge pravne i fizičke osobe, obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva ili seljačka domaćinstva, koja su upisana u javni upisnik (upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava prema Zakonu o poljoprivredi, upisnik o minimalnim uvjetima 
za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i 
sliči upisnici). Stavak 2. istog članka rečenog Pravilnika propisuje kako je nositelj dopuštenja 
koji skuplja samonikle biljke na tuđem zemljištu dužan sakupljanje obavljati uz suglasnost 
vlasnika ili nositelja prava na prirodnim dobrima. Dopuštenje se izdaje na temelju stručne 
podloge Državnog zavoda za zaštitu prirode i to u obliku rješenja (članak 5. stavak 3. 
Pravilnika o sakupljanju).

Naprijed navedena stručna podloga izrađuje se na temelju kategorije ugroženosti vrsta, 
odnosno na temelju analize stanja samoniklih biljaka u prirodi te izvješća nositelja dopuštenja 
za sakupljanje samoniklih biljaka (članak 9. stavak 2. Pravilnika o sakupljanju). Sukladno 
članku 3. stavku 2. Pravilnika o sakupljanju, stručna podloga sadrži: mjere zaštite za 
pojedine vrste samoniklih biljaka, mjere zaštite staništa, područja sakupljanja po županijama, 
vremensko razdoblje u kojem je dopušteno sakupljanje, sredstva kojima se može dozvoliti 
sakupljanje, ocjenu utjecaja sakupljanja samoniklih biljaka na prirodu i na očuvanje povoljnog 
stanja populacije samoniklih biljaka te prijedlog mjera za ublažavanje negativnih utjecaja.

Rečene mjere zaštite za komercijalno sakupljanje samoniklih biljaka sadržane su u glavi III. 
Pravilnika o sakupljanju.

Slijedom navedenoga, ako se sakupljanjem određenih vrsta samoniklog bilja znatno ili 
vidljivo smanji populacija pojedine vrste samoniklih biljaka na određenom području ili ako je 
stanje njihova staništa loše, nadležno ministarstvo može ograničiti sezonu sakupljanja, 
smanjiti dopuštenu količinu ili na određeno vrijeme potpuno zabraniti sakupljanje određenih 
vrsta samoniklih biljaka na tom području, sukladno članku 13. rečenog Pravilnika.

3.2. Položaj Hrvatskih šuma na predmetnom mjerodavnom tržištu

ZZTN se primjenjuje na sve oblike sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog 
natjecanja od strane poduzetnika na teritoriju Republike Hrvatske ili izvan tog teritorija, ako 
imaju učinak na Republiku Hrvatsku.

Pri tome valja naglasiti kako je polazna točka u svim analizama tržišnog natjecanja, pa tako i 
u konkretnom slučaju, utvrđivanje (definiranje) mjerodavnog tržišta. Navedeno stoga što 
utvrđivanje mjerodavnog tržišta omogućuje izračunavanje tržišnih udjela poduzetnika koji 
djeluju na nekom tržištu. Na taj je način moguće utvrditi i njihovu tržišnu snagu odnosno 
nalazi li se koji od njih u vladajućem položaju na tom tržištu.
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Sukladno članku 7. ZZTN-a mjerodavno tržište određuje se kao tržište određene robe i/ili 
usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom 
području.

Cilj određivanja mjerodavnog tržišta jest utvrđenje i razlikovanje segmenata tržišta određenih 
proizvoda na kojem se poduzetnici međusobno natječu.

Stoga uzimajući u obzir izloženu regulativu kojom je pravno regulirana predmetna materija te 
inicijativu tužitelja, a posebno ugovorne odredbe osnovnog ugovora i njegovih dodataka, i 
odgovor Hrvatskih šuma, Agencija je kao mjerodavno tržište u konkretnom slučaju odredila 
tržište sakupljanja samoniklog zaštićenog ljekovitog i aromatičnog bilja na teritoriju Republike 
Hrvatske.

Na navedenom tržištu Hrvatske šume djeluju kao ponuđač, odnosno dobavljač, samoniklog 
zaštićenog ljekovitog i aromatičnog bilja, između ostaloga i bilja svojte smilje, a poduzetnici - 
nositelji dopuštenja za sakupljanje samoniklih biljaka i njihovih dijelova radi prerade, trgovine 
i drugog prometa djeluju kao korisnici, odnosno kupci proizvoda do kojega dolaze 
sakupljanjem uz plaćanje naknade Hrvatskim šumama. Pitanje naknade regulirano je 
Zakonom o šumama sukladno kojemu Hrvatske šume utvrđuju visinu naknade za 
sakupljanje općim aktom kojega rečeni poduzetnik donosi uz prethodnu suglasnost 
nadležnog ministarstva.

Vezano uz navedeno, važno je naglasiti kako su tumačenja podnositelja inicijative vezana za 
članke 101. do 109. Ugovora o funkcioniranju Europske unije pogrešna. Naime, izravna 
primjena pravne stečevine Europske unije, koja je uređena člankom 2.a ZZTN-a, moguća je 
samo u slučajevima povreda propisa o tržišnom natjecanju koje imaju učinak na trgovinu 
zemalja članica Europske unije, a o čemu u konkretnom slučaju nipošto nije riječ, jer se 
navedena djelatnost obavlja isključivo na teritoriju Republike Hrvatske.

Prema podacima sa službenih internetskih stranica Sudskog registra trgovačkih društava u 
Republici Hrvatskoj (sudreg.pravosudje.hr) za Hrvatske Šume, Agencija je utvrdila kako je 
Republika Hrvatska osnivač i jedini član društva. Naime, Hrvatske šume pravni su slijednik 
Hrvatskih šuma, javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u 
Republici Hrvatskoj, p.o. Zagreb, osnovanog na temelju Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o šumama („Narodne novine“, broj: 41/90), s početkom rada 1. siječnja 1991. 
Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 7. ožujka 2002. rečeno javno poduzeće 
preoblikovano je u trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. Hrvatske šume danas su 
troslojno organizirano trgovačko društvo u vlasništvu države, s Direkcijom u Zagrebu, 16 
uprava šuma - podružnica i 171 šumarijom, koje obavlja djelatnost gospodarenja šumama i 
šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske na temelju isključivih prava određenih 
propisom (članak 17. stavak 1. Zakona o šumama).

Sukladno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, da bi bila riječ o sprječavanju, 
ograničavanju ili narušavanju tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja, na što 
upućuje podnositelj inicijative, moraju istodobno biti ispunjena dva uvjeta i to: da se 
konkretan poduzetnik nalazi u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu u smislu članka
12. ZZTN-a te da taj vladajući položaj zlouporabljuje na neki od načina navedenih u članku
13. ZZTN-a.

Prema članku 12. ZZTN-a, pretpostavlja se da je poduzetnik u vladajućem položaju ako se 
zbog svoje tržišne snage može ponašati na mjerodavnom tržištu u značajnoj mjeri neovisno 
o svojim stvarnim ili mogućim konkurentima, potrošačima, kupcima ili dobavljačima.
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Vezano za problematiku sakupljanja samoniklog bilja svojte smilje, Agencija je utvrdila kako 
Hrvatske šume reguliraju međusobne poslovne odnose s drugim poduzetnicima na temelju 
Ugovora o sakupljanju nedrvnih šumskih proizvoda. Međutim, pri tome su Hrvatske šume 
isključivo vezane rješenjem nadležnog ministarstva koje, sukladno naprijed navedenoj 
zakonodavnoj regulativi, izdaje dopuštenje za sakupljanje samoniklih biljaka i njihovih 
dijelova radi prerade, trgovine i drugog prometa. Rješenje MZOP-a obvezuje Hrvatske šume 
da zaključe predmetne ugovore s poduzetnicima nositeljima ovlaštenja i uz propisane uvjete 
određene u tim rješenjima.

U konkretnom slučaju navedeno znači da Hrvatske šume nemaju autonomno pravo birati s 
kojim će poduzetnicima poslovati i uz koje uvjete, već su se dužne pridržavati strogo 
propisane zakonske procedure zaključivanja predmetnih ugovora uz prethodno ishođenje 
dopuštenja i uvjeta nadležnog ministarstva. Stoga se Hrvatske šume ne mogu ponašati u 
značajnoj mjeri neovisno u odnosu na sakupljače samoniklog bilja, odnosno ne nalaze se u 
vladajućem položaju na tržištu sakupljanja samoniklog, zaštićenog ljekovitog i aromatičnog 
bilja u Republici Hrvatskoj.

U 2014. godini Hrvatske šume navedene su ugovore zaključile s ukupno šesnaest (16) 
poduzetnika, nositelja ovlaštenja, uključujući i podnositelja inicijative. Navedeno je razvidno 
iz podneska Zlatnog lipnja od 16. listopada 2014., a što je potvrdio i poduzetnik Hrvatske 
šume podneskom zaprimljenim u Agenciji 14. studenoga 2014. Obojica su poduzetnika u 
prilogu svojih podnesaka dostavili Agenciji presliku Ugovora ur.broja: DIR-51-14-3598101 od 
10. lipnja 2014. zaključenog na temelju rješenja MZOP-a klase: UP/I 612-07/14-41/88, 
urbroja: 517-07-1-1-2-14-2, od 9. svibnja 2014., koje je sastavni dio tog ugovora.

Usporedbom predmetnog Ugovora s Ugovorom o sakupljanju nedrvnih šumskih proizvoda 
sklopljenog s drugim sakupljačima, utvrđeno je da je riječ o tipskom ugovoru istovjetnom 
ugovorima koje Hrvatske šume sklapaju sa svim drugim sakupljačima. Također je utvrđeno 
kako su se Hrvatske šume prilikom zaključenja tog ugovora striktno pridržavale svih 
parametara zadanih rješenjem nadležnog ministarstva, zatim da nisu nametale nepravedne 
trgovinske uvjete niti su primijenile nejednake uvjete na istovrsne poslove s drugim 
poduzetnicima, čime bi se podnositelja inicijative dovelo u nepovoljniji položaj u odnosu na 
konkurenciju. Stoga nema indicija da je Zlatni lipanj diskriminiran u odnosu na druge 
poduzetnike, tržišne takmace, s kojima su Hrvatske šume sklapale predmetne ugovore.

Slijedom navedenoga, Hrvatske šume nisu u vladajućem položaju na predmetnom 
mjerodavnom tržištu te samim time nisu niti mogle zlouporabiti vladajući položaj na jedan od 
načina navedenih u članku 13. ZZTN-a.

Vezano za navedeno, valja naglasiti kako je Agencija postupajući u konkretnom slučaju 
uzela u obzir činjenicu da je u 2013. ocjenjivala inicijativu tužitelja na istom mjerodavnom 
tržištu tj. tržištu sakupljanja sporednih šumskih proizvoda - ljekovitog i aromatičnog bilja na 
teritoriju Republike Hrvatske te da je, između ostalog, utvrdila kako se Hrvatske šume ne 
nalaze u vladajućem položaju na tom tržištu. Predmetnu inicijativu Agencija je odbacila iz 
razloga što ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. Takvu odluku 
potvrdio je Visoki upravni sud Republike Hrvatske presudom od 19. ožujka 2014., odlučujući 
u upravnom sporu broj: Usll-97/2013-6, tužitelja Zlatni lipanj j.d.o.o. iz Zlatar Bistrice, protiv 
rješenja tuženika Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klase: UP/l-034-03/13-01/024, 
urbroja: 580-05/76-2013-022, od 5. rujna 2013.

Agencija je, također, tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, ispitivala 
sve indicije o eventualnoj zlouporabi vladajućeg položaja rečenog poduzetnika na koje je 
podnositelj inicijative ukazivao radi pravilne ocjene postupanja Hrvatskih šuma prema 
nositeljima ovlaštenja.
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U odnosu na navode podnositelja inicijative kako su Hrvatske šume zlouporabile vladajući 
položaj nametanjem nepoštenih uvjeta na tržištu djelujući zajedno s Republikom Hrvatskom, 
zatim s Tihomirom Jakovinom koji je ministar u Vladi Republike Hrvatske i jedini član 
skupštine poduzetnika Hrvatske šume te Nenadom Strizrepom, pomoćnikom ministra u Vladi 
Republike Hrvatske, na način da rečeni poduzetnik prilikom promjene uvjeta sakupljanja 
smilja i drugog samoniklog bilja u drugom dijelu sezone, postupajući prema naputku 
pomoćnika ministra u MZOP-u, g. Nenada Strizrepa, nije dopustio sakupljanje smilja na 
svojim područjima, osim poduzetnicima EOC i Helichrysum, tražeći da se druga ugovorna 
strana najprije odrekne svoga prava iz prethodno zaključenog ugovora, Agencija je utvrdila 
sljedeće.

Pitanje obavljanja izvršne vlasti ustavna je kategorija. MZOP i njegove odgovorne osobe u 
izvršavanju svojih ovlasti određenih Ustavom i zakonom ne mogu se smatrati poduzetnicima 
u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

Uvidom u zaprimljenu dokumentaciju Agencija je utvrdila kako je MZOP, sukladno 
zakonodavnoj regulativi i nakon konzultacija s Državnim zavodom za zaštitu prirode, radi 
utvrđenog nezakonitog i nesavjesnog načina sakupljanja smilja, u rujnu donio mjere zaštite 
pri skupljanju smilja i samoniklog bilja na otocima radi zaštite staništa i interesa otočana koje 
se odnose na uvjete sakupljanja u drugom dijelu sezone na način da se jesenski dio 
sakupljanja skrati za 45 dana te da se u cijelosti zabrani sakupljanje na otocima. Navedeno 
je sukladno Dodatku I Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Direktiva 
Vijeća 92/43/EEC). Slijedom navedenoga, nadležno ministarstvo po službenoj je dužnosti 
donijelo rješenja o djelomičnom ukidanju prethodno izdanih rješenja za sakupljanje smilja 
svim onim poduzetnicima koji su tražili dopuštenje za sakupljanje smilja u 2014. godini.

U odnosu na navedeno, podnositelj inicijative zaprimio je izmijenjeno rješenje MZOP-a, 
klase: UP/I 612-07/14-41/214, urbroja: 517-07-1-1-2-14-1, od 24. rujna 2014. Ponudu 
zaključenja Dodatka II ugovora o sakupljanju nedrvnih šumskih proizvoda urbroja: DIR-07- 
14-3598/08, od 10. studenoga 2014. (dalje: Dodatak II ugovora), sastavljenu sukladno 
naprijed navedenom izmijenjenom rješenju nadležnog ministarstva i potpisanu od strane 
Hrvatskih šuma, podnositelj inicijative zaprimio je 13. studenoga 2014. Navedeno je Agencija 
utvrdila uvidom u prilog podneska Zlatnog lipnja zaprimljenog 9. prosinca 2014.

Također je razvidno kako su Hrvatske šume postupale pridržavajući se strogo propisane 
zakonske procedure, odnosno postupale su sukladno odredbi članka 27. stavka 2. Pravilnika 
o korištenju nedrvnih šumskih proizvoda. S druge strane, podnositelj inicijative svojom 
šutnjom (nije htio potpisati Dodatak II ugovora) nije prihvatio ponudu. Na opisani način nije 
došlo do sklapanja Dodatka II ugovora između Hrvatskih šuma i podnositelja inicijative. U 
razdoblju od 15. listopada 2014. do 4. studenoga 2014, Hrvatske šume, na temelju 
izmijenjenih rješenja MZOP-a, zaključile su Dodatak ugovora sa 9 poduzetnika nositelja 
ovlaštenja. Dokaz su preslike rečenih dokumenata koje su Hrvatske šume dostavile u prilogu 
svog očitovanja od 14. studenog 2014., a u koje je Agencija izvršila uvid.

Kao i kod osnovnog ugovora, Agencija je usporedbom ponude Dodatka II ugovora s 
Dodacima ugovora sklopljenim sa 9 drugih sakupljača utvrdila kako je riječ o tipskom 
dokumentu istovjetnom onima koje Hrvatske šume sklapaju sa svim drugim sakupljačima u 
okviru izmijenjenih rješenja nadležnog ministarstva. Također iz sadržaja ponuđenog dodatka 
ugovora, Agencija nije utvrdila osnovanost navoda podnositelja inicijative da su mu Hrvatske 
šume uvjetovale da se najprije odrekne svoga prava iz prethodno zaključenog ugovora. 
Stoga nema indicija da je Zlatni lipanj diskriminiran u odnosu na druge poduzetnike, tržišne 
takmace, s kojima su Hrvatske šume sklapale predmetne dodatke ugovora.

Pored navedenoga, valja uzeti u obzir navode Hrvatskih šuma kako je podnositelj inicijative 
već prvog dana sakupljanja bilja svojte smilje u drugom periodu cvatnje, odnosno od 15.
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listopada 2014., kao i ostali poduzetnici s kojima su bili sklopljeni osnovni ugovori, imao 
mogućnost sakupljanja bilja svojte smilje bez obzira na činjenicu što nije sklopljen dodatak 
ugovora u djelu u kojemu nije konzumiran i u dijelu u kojemu nije u suprotnosti s izmijenjenim 
rješenjem MZOP-a. Točnost navoda Hrvatskih šuma proizlazi i iz općeprihvaćenog načela 
obveznog prava da se ugovori moraju poštivati (lat. pacta sunt servanda), što znači da su u 
konkretnom slučaju na snazi odredbe osnovnog ugovora koje izmijenjenim rješenjem nisu 
ukinute, a kojih su se ugovorne stranke dužne pridržavati.

Slijedom navedenoga, ponuda Hrvatskih šuma Zlatnom lipnju za zaključenje predmetnog 
Dodatka II ugovora, kao i mogućnost sakupljanja rečenog bilja na temelju osnovnog ugovora 
iz lipnja 2014., nesporni su dokaz o tome da Hrvatske šume ne odbijanju poslovanje s 
podnositeljem inicijative te ne diskriminiraju podnositelja inicijative u odnosu na druge 
poduzetnike, odnosno ne dovode u povoljniji položaj poduzetnike EOC i Helichrysum u 
odnosu na druge sudionike na mjerodavnom tržištu.

4. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Na temelju dostavljene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja tijekom prethodnog 
ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), 
sukladno ovlastima iz članka 27. i članka 31. ZZTN-a, na sjednici 5/2015., održanoj 30. 
siječnja 2015., razmatralo je navedeni predmet te je donijelo odluku da se inicijativa 
poduzetnika Zlatni lipanj, u smislu članka 38. stavaka 5. i 9. ZZTN-a, odbaci jer ne postoje 
uvjeti za pokretanje postupka Agencije po službenoj dužnosti radi utvrđivanja sprječavanja, 
ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja protiv poduzetnika Hrvatske šume, u smislu 
članka 39. ZZTN-a, a primjenom članka 13. ZZTN-a.

Vijeće svoju odluku obrazlaže kako slijedi.

Agencija je utvrdila kako Hrvatske šume nisu u vladajućem položaju na tržištu sakupljanja 
samoniklog, zaštićenog ljekovitog i aromatičnog bilja na teritoriju Republike Hrvatske, a što 
znači da isti poduzetnik, budući da nije kumulativno ispunjen uvjet koji, sukladno propisima o 
zaštiti tržišnog natjecanja, mora biti ispunjen da bi bila riječ o zlouporabi vladajućeg položaja, 
nije niti mogao počiniti zlouporabu na jedan od načina koju mu Zlatni lipanj imputira u smislu 
članka 13. ZZTN-a.

Slijedom navedenog, predmetna inicijativa ne predstavlja dostatnu indiciju za pokretanje 
postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, po 
službenoj dužnosti, protiv poduzetnika Hrvatske šume, u smislu članka 39. ZZTN-a, a 
vezano za primjenu članka 13. ZZTN-a.

Stoga je Agencija, na temelju odluke Vijeća, a primjenom članka 38. stavaka 5. i 9. ZZTN-a, 
odlučila kao u izreci ovoga rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može tužbom pokrenuti 
upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana 
od dana dostave ovoga rješenja.



Dostaviti:
1. Zlatni lipanj j.d.o.o., Hrvoje Šimić, direktor. Kolodvorska 4a. 49247 Zlatar Bistrica,
2. Hrvatske šume d.o.o. (g. Ivan Pavelić, predsjednik uprave i gđa. Marija Vekić, član uprave). 

Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb.
3. Pismohrana, ovdje.
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