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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka 38. stavka 5. i 9., te 
članka 58. stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj: 
79/09 i 80/13), temeljem inicijative osobe za zaštićenim identitetom, za pokretanje postupka 
utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem 
zabranjenog sporazuma protiv poduzetnika Vulkal d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, 
Samoborska cesta 310, 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 Pavlic, dipl.oec. i mr.sc. Tatjana Peroković, 
dipl.oec., članovi Vijeća, sa 30/2016 sjednice, održane 14. listopada 2016., donosi sljedeće 
 
 
 
RJEŠENJE 
 
Inicijativa se odbacuje jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 
 
 
Obrazloženje 
 
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je, u smislu članka 37. Zakona o 
zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/2009 i 80/2013; dalje: ZZTN) 4. 
studenoga 2015., zaprimila inicijativu za pokretanje postupka protiv poduzetnika Vulkal d.o.o. 
sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 310 (dalje: Vulkal), radi utvrđivanja narušavanja 
tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma u smislu članka 39., a primjenom 
članka 8. ZZTN-a. 
 
Podnositelj inicijative je od Agencije u smislu članka 37. stavka 5. ZZTN-a zatražio zaštitu 
identiteta, a koji zahtjev Agencija smatra opravdanim. 
 
U inicijativi se u bitnome navodi kako je Vulkal kao dobavljač automobilskih guma zatražio od 
svog kupca, podnositelja inicijative, da isti povisi prodajne cijene automobilskih guma, a na 
koje traženje podnositelj inicijative nije pristao, te je suradnja navedenih poduzetnika 
prestala. Podnositelj inicijative smatra kako je Vulkal opisanom cjenovnom politikom narušio 
tržišno natjecanje u smislu članka 8. ZZTN-a. 
 
II. Na temelju predmetne inicijative, kako bi utvrdila je li u predmetnoj upravnoj stvari riječ o 
povredi odredbi ZZTN-a, Agencija je u okviru svoje nadležnosti iz članka 32. točki 1. a) i b) 
ZZTN-a provela prethodno ispitivanje stanja na tržištu trgovine na veliko i trgovine na malo 
automobilskim gumama kako bi utvrdila sve činjenične i pravne okolnosti u svrhu utvrđivanja 
ima li u konkretnom slučaju uvjeta za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, 
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ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sukladno odredbi članka 38. stavka 3. i 
članka 39. ZZTN-a.  
 
Stoga je Agencija dopisima od 20. siječnja 2016. od dvadeset trgovaca automobilskim 
gumama na veliko i na malo, uključujući i Vulkal, zatražila očitovanja i podatke o markama 
automobilskih guma koje su prodavali u 2013., 2014. i 2015. godini, očitovanje o načinu 
formiranja cijena automobilskih guma iz njihovog asortimana, odobravanju popusta i 
održavanju akcija, te o utjecaju dobavljača na iste (preporučene maloprodajne cijene 
dobavljača, konzultacije s dobavljačem o provedbi akcija i slično), podatke o njihovim 
najvećim dobavljačima automobilskih guma, očitovanje o konkurentima u Republici 
Hrvatskoj, te podatke o ukupnom prihodu ostvarenom od prodaje automobilskih guma 
(trgovina na veliko/na malo) u Republici Hrvatskoj ostvarenom u 2013., 2014. i 2015. godini.  
 
Zatražena očitovanja poduzetnika Agencija je zaprimila u razdoblju od 26. siječnja 2016. do  
17. svibnja 2016. 
 
U postupku je utvrđeno kako na tržištu trgovine automobilskim gumama na veliko i na malo u 
Republici Hrvatskoj sudjeluje značajan broj konkurenata, te kako su kod većine trgovaca na 
veliko i trgovaca na malo automobilskim gumama dostupne gume većine proizvođača.  
 
Provedeno prethodno ispitivanje stanja na tržištu pokazalo je kako ni trgovci na veliko ni 
trgovci na malo (i to neovisno o tržišnoj snazi) nisu orijentirani na nekolicinu dobavljača već 
podjednako dobavljaju gume od većeg broja dobavljača sa sjedištem u Republici Hrvatskoj 
kao i od onih u inozemstvu.  
 
Iz zaprimljenih očitovanja poduzetnika trgovaca automobilskim gumama na veliko i na malo 
proizlazi kako proizvođači i dobavljači istih, uglavnom nemaju utjecaja na formiranje cijena, 
osim u nekim slučajevima putem dostave preporučenih cijena.  
 
Ispitani poduzetnici koji su, između ostalih, naveli i Vulkal kao svog dobavljača automobilskih 
guma, očitovali su se kako im niti jedan od dobavljača, nije pokušavao utjecati na formiranje 
cijena. 
 
Vulkal je naveo kako kao trgovac automobilskim gumama na veliko nema nikakav utjecaj na 
formiranje prodajnih cijena svojih kupaca niti je ikada bilo kojem od svojih kupaca postavljao 
bilo kakva ograničenja po pitanju najniže ili najviše prodajne cijene automobilskih guma. 
 
Budući da iz provedenog prethodnog ispitivanja stanja na tržištu, nisu utvrđena slična 
ponašanja Vulkala prema drugim sudionicima na tržištu, kao niti dokazi o pokušajima 
utjecanja Vulkala na cijene trgovaca kojima je isti dobavljač, kako bi mogla dalje postupati u 
predmetnoj stvari, Agencija je dopisom od 5. rujna 2016. zatražila podnositelja inicijative da 
dostavi dodatna očitovanja relevantna za nastavak postupka, a na koji poziv Agencije se isti 
nije očitovao. 
 
Kako se podnositelj inicijative nije odazvao na predmetni poziv Agencije, može se zaključiti 
da isti više nema interes za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja 
protiv Vulkala. 
 
III. 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 30/2016 sjednici, održanoj 14. 
listopada 2016., razmatralo je navedeni predmet te je donijelo odluku da se predmetna 
inicijativa, u smislu članka 38. stavaka 5. i 9. ZZTN-a, odbaci, jer ne postoje uvjeti za 
pokretanje postupka Agencije po službenoj dužnosti radi utvrđivanja narušavanja tržišnog 
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natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma protiv poduzetnika Vulkal, u smislu članka 
39. ZZTN-a, a primjenom članka 8. ZZTN-a koji uređuje zabranjene sporazume. 
 
Odluku o odbacivanju inicijative Vijeće temelji na slijedećim razlozima: 
 
Iz provedenog prethodnog ispitivanja stanja na tržištu trgovine na veliko i trgovine na malo 
automobilskim gumama u Republici Hrvatskoj ne proizlaze indicije da je Vulkal pokušavao 
drugim trgovcima nametati svoju cjenovnu politiku, već su se ispitani poduzetnici očitovali 
kako dobavljači automobilskih guma, uključujući i Vulkal, uopće nemaju utjecaja na 
formiranje prodajnih cijena svojih kupaca ili je eventualno riječ o dostavi preporučenih cijena.  
 
Uzevši u obzir i da se podnositelj inicijative nije odazvao na poziv Agencije od 5. rujna 2016., 
te da se može zaključiti kako više nema interesa za pokretanje postupka, Agencija u 
predmetnoj stvari nije utvrdila postojanje dostatnih indicija za pokretanje postupka 
utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja u smislu članka 39., a primjenom članka 8. 
ZZTN-a protiv poduzetnika Vulkal. 
 
Stoga je Agencija, na temelju odluke Vijeća, odlučila kao u izreci ovog rješenja. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali podnositelj inicijative može tužbom pokrenuti 
upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 (trideset) dana 
od dana dostave ovog rješenja. 
 
 
 
 

Predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 

 
 

Mladen Cerovac, mag. iur. 
 
 
 
 
 
 


