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Zagreb, 26. studenoga 2014.
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 30., članka 31., članka 58. točke
17. u svezi s člankom 47. stavcima 6. i 7. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne
novine", brojevi: 79/09 i 80/13), povodom zahtjeva za uvid u spis poduzetnika Zlatni lipanj
j.d.o.o., sa sjedištem u Zlatar Bistrici, Kolodvorska 4a, kao podnositelja inicijative u upravnoj
stvari utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zloporabom vladajućeg položaja protiv
poduzetnika Hrvatske šume d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ljudevita Farkaša
Vukotinovića 2, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa sjednice 47/2014.,
održane 26. studenoga 2014., donosi sljedeće
RJEŠENJE
Odbija se zahtjev poduzetnika Zlatni lipanj j.d.o.o., sa sjedištem u Zlatar Bistrici, Kolodvorska
4a, od 24. studenoga 2014., zaprimljen u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja 25.
studenoga 2014., za uvid u spis u upravnoj stvari utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja
zloporabom vladajućeg položaja, pokrenutoj po službenoj dužnosti protiv poduzetnika
Hrvatske šume d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, pod
klasom: UP/I 034-03/14-01/021, kao na zakonu neosnovanom.
Obrazloženje
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 25. studenoga 2014.
zahtjev poduzetnika Zlatni lipanj j.d.o.o., sa sjedištem u Zlatar Bistrici, Kolodvorska 4a,
zastupanog po direktoru Hrvoju Šimiću (dalje: Zlatni lipanj), kojim se traži uvid u spis u
upravnoj stvari utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zloporabom vladajućeg položaja,
pokrenutoj po službenoj dužnosti protiv poduzetnika Hrvatske šume d.o.o. sa sjedištem u
Zagrebu, Ulica Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, pod klasom: UP/I 034-03/14-01/021.
Sukladno članku 47. stavku 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine",
brojevi: 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN), stranke u postupku imaju pravo tražiti uvid u spis
predmeta po zaprimanju Obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku.
U svezi s navedenim, članak 36. ZZTN-a propisuje tko ima položaj stranke u postupku koji je
u nadležnosti Agencije. Tako položaj stranke u postupku imaju poduzetnici protiv kojih
Agencija vodi postupak koji je u njezinoj nadležnosti te poduzetnici sudionici koncentracije.
Također, stavak 2. istog članka ZZTN-a izričito propisuje kako podnositelj inicijative za
pokretanje postupka nema položaj stranke u postupku.
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Podnositelj inicijative, sukladno članku 47. stavku 5. ZZTN-a, po zaprimanju rješenja
Agencije kojim je utvrđeno da ne postoji javni interes za pokretanje postupka ili da nema
uvjeta za pokretanje postupka, odnosno po zaprimanju rješenja Agencije kojim je utvrđeno
da nije narušeno tržišno natjecanje u smislu odredbe članka 58. stavka 1. točke 13. ZZTN-a
ili po zaprimanju rješenja kojim se obustavlja postupak, ima pravo uvida u dokumentaciju na
kojoj se temelji rješenje Agencije. U tom slučaju, odredbe stavka 2. i 4. navedenog članka
ZZTN-a odnose se i na prava podnositelja inicijative za uvidom u spis. Agencija će odrediti
termin za uvid u spis bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja
pisanog zahtjeva.
Sukladno članku 47. stavku 6. ZZTN-a, podnositelj inicijative nema p ravo uvida u spis
predmeta za vrijeme trajanja postupka, ali ima pravo na dostavu Obavijesti o preliminarno
utvrđenim činjenicama u postupku iz članka 48. ZZTN-a u skraćenom obliku, ako to pisanim
putem zatraži od Agencije, i može, sukladno članku 37. stavku 4. ZZTN-a, zatražiti
saslušanje u postupku u svojstvu svjedoka. U tom slučaju, Agencija će udovoljiti zahtjevu
podnositelja.
Prema naprijed navedenim odredbama ZZTN-a, poduzetnik Zlatni lipanj kao podnositelj
inicijative u naprijed navedenoj upravnoj stvari koju je Agencija pokrenula po službenoj
dužnosti radi zaštite javnog interesa, nema pravo uvida u spis predmeta za vrijeme trajanja
postupka.
Slijedom navedenoga, Agencija je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa
sjednice 47/2014., održane 26. studenoga 2014., u smislu članaka 30., 3 1 , 47. stavaka 6. i
7. i 58. točke 17., odlučila kao u izreci ovog rješenja.
Uputa o pravnom liieku
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali podnositelj zahtjeva može tužbom pokrenuti
upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana
od dana dostave ovog rješenja.
S poštovanjem,
Predsjednik Vijeća
za zaštitu tržišnog natj
Mladen Cerovac, m

Dostaviti:
1. Zlatni lipanj j.d.o.o. (g. Hrvoje Šimić, direktor), Kolodvorska 4a, 49 247 Zlatar Bistrica;
2. Pisarnica; ovdje.

