
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: UP/I 034-03/17-01/002  
Urbroj: 580-10/76-2017-005 
Zagreb, 11. svibnja 2017. 
 
 
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, broj 79/09 
i 80/13), postupajući po inicijativi poduzetnika Pestrid d.o.o., sa sjedištem u Bilju, Šandora 
Petefija 109, zastupanog po Halilu Salhi, direktoru, za pokretanje postupka utvrđivanja 
sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg 
položaja protiv Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, sa sjedištem u 
Osijeku, Drinska 8, zastupanog po Zlatku Pandžiću, ravnatelju, na temelju odluke Vijeća za 
zaštitu tržišnog natjecanja, u sastavu: Mladen Cerovac, mag. iur., predsjednik Vijeća, Denis 
Matić, dipl. iur., mr. sc. Ljiljana Pavlic i mr. sc. Tatjana Peroković, članovi Vijeća, sa sjednice 
20/2017., održane 11. svibnja 2017., 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 15. veljače 2017. inicijativu 
poduzetnika Pestrid d.o.o., sa sjedištem u Bilju, Šandora Petefija 109, zastupanog po Halilu 
Salhi, direktoru (dalje u tekstu: Pestrid ili podnositelj inicijative), radi pokretanja postupka 
utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom 
vladajućeg položaja protiv Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, sa 
sjedištem u Osijeku, Drinska 8, zastupanog po Zlatku Pandžiću, ravnatelju (dalje u tekstu: 
Zavod). 
 
U predmetnoj inicijativi podnositelj navodi kako je registriran za obavljanje poslova 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (dalje u tekstu: DDD mjere) i kako posjeduje sva 
zakonom predviđena rješenja i odobrenja za rad, uključujući i ovlaštenje Ministarstva zdravstva 
Republike Hrvatske za provođenje DDD mjera. 
 
Pestrid dalje navodi kako je u siječnju 2017. Zavod javno objavio da Služba Zavoda za DDD 
prestaje s provedbom DDD mjera u poslovnim objektima iz članka 10. Zakona o zaštiti 
pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, broj 79/07, 113/08 i 43/09) na području 
Osječko-baranjske županije. Navedenu je obavijest Zavod poslao svojim kupcima, odnosno 
poslovnim subjektima gdje je do tada obavljao DDD mjere, a zbog prestanka važenja rješenja 
Ministarstva zdravstva više ih nije u mogućnosti provoditi, te u njoj taksativno navodi 4 (četiri) 
tvrtke na Osječkom području. 
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Prema mišljenju podnositelja inicijative, na opisani način Zavod aludira da samo ti poduzetnici 
posjeduju ovlaštenje Ministarstva zdravstva za provedbu DDD mjera i predlaže navedenim 
objektima u kojima je provedbu DDD mjera do tada obavljao Zavod da kontaktiraju neku od 
njih radi ugovaranja poslova provedbe DDD mjera u 2017. godini. 
 
Slijedom navedenog, podnositelj inicijative smatra kako je Zavod zlouporabio vladajući položaj 
izravnim nametanjem, pogodovanjem i usmjeravanjem posla provedbe DDD mjera na točno 
određene tvrtke s ciljem isključenja konkurentskih tvrtki iz obavljanja navedenog posla, a time 
i ograničio tržište DDD usluga na štetu potrošača. Stoga traži da se rješenjem utvrdi 
zlouporaba vladajućeg položaja Zavoda i da mu se odredi odgovarajuća mjera sukladno 
članku 14. ZZTN-a. 
 
U prilog navedenom, Pestrid je dostavio preslike sljedećih dokumenata: rješenje Ministarstva 
zdravlja klase: UP/I-543-04/12-03/11, urbroja: 534-09-1-1-4/3-12-7, od 9. studenoga 2012. i 
dopis Zavoda klase: 541-01/17-01/1, urbroja: 381-17-5, od 31. siječnja 2017., s predmetom: 
Obavijest o prestanku provedbe DDD mjera Službe za DDD Zavoda za javno zdravstvo 
Osječko-baranjske županije. 
 
2. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu 
 
Kako bi se utvrdile sve činjenične i pravne okolnosti u svrhu utvrđivanja ima li u konkretnom 
slučaju uvjeta za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja 
tržišnog natjecanja, sukladno odredbi članka 39. ZZTN-a, a u svezi s člankom 13. ZZTN-a, 
Agencija je na temelju odredbe članka 32. točke 1. a) i b) ZZTN-a dopisom od 16. veljače 2017. 
zatražila očitovanje, podatke i relevantnu dokumentaciju od poduzetnika protiv kojega je 
podnesena inicijativa. 
 
2.1. Očitovanje Zavoda 
 
Podneskom zaprimljenim u Agenciji 1. ožujka 2017. Zavod je udovoljio traženju Agencije te 
se, u bitnome, očitovao kako slijedi. 
 
Zavod prvenstveno ističe kako je člankom 2. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati 
pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne 
novine, broj 35/07) propisano da obvezatnu DDD mjeru mogu obavljati zdravstvene ustanove 
i druge pravne osobe koje samostalno osobnim radom obavljaju djelatnost, a koje imaju 
odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo, pa stoga Zavod nije u vladajućem položaju budući 
da obvezatne DDD mjere mogu obavljati i druge pravne osobe uz ispunjavanje gore navedenih 
uvjeta. Slijedom navedenog, Zavod tvrdi da nije u vladajućem položaju jer je u ravnopravnom 
položaju s drugim pravnim osobama koje samostalno osobnim radom obavljaju djelatnost, a 
koje imaju odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo. 
 
Nadalje, Zavod navodi kako je dopisom od 31. siječnja 2017. obavijestio poslovne subjekte da 
Služba za DDD u 2017. godini prestaje s provedbom DDD mjera u objektima te kako 
predmetnim dopisom nije obvezao poslovne subjekte da moraju obvezatno ugovarati 
provedbu DDD mjera s predloženim tvrtkama. Ujedno dodaje da je podnositelja inicijative 
isključio zbog prekršaja koje je počinio tijekom 2015. i 2016. godine te zbog zabrana koje su 
izdane podnositelju inicijative od strane Ministarstva zdravstva, pri tome ističući da je protiv 
Pestrida podnijeta kaznena prijava, o čemu je istraga još u tijeku. 
 
Također, Zavod navodi kako je popis ovlaštenih izvoditelja DDD mjera u Republici Hrvatskoj 
objavljen na službenim internetskim stranicama Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju 
i deratizaciju (dalje u tekstu: Hrvatska udruga za DDD), www.huddd.hr. 

http://www.huddd.hr/
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U prilog navedenome, Zavod je dostavio preslike sljedećih dokumenata: rješenje Ministarstva 
zdravlja klase: UP/I-543-04/15-06/05, urbroja: 534-07-1-1-4/1-15-4, od 11. rujna 2015., 
rješenje Ministarstva zdravlja klase: UP/I-543-04/15-06/05, urbroja: 534-07-1-1-4/1-15-2, od 3. 
rujna 2015., rješenje Ministarstva zdravlja klase: UP/I-543-04/16-06/04, urbroja: 534-07-1-1-
4/3-16-2, od 17. lipnja 2016., dopis Zavoda klase: 541-01/16-01/1, urbroja: 381-16-56, od 23. 
svibnja 2016., s predmetom: Propusti tvrtke Pestrid d.o.o. iz Bilja u poslovima provedbe 
dezinsekcije komaraca tijekom 2015., upućeno Ministarstvu zdravlja, dopis Zavoda klase: 541-
01/16-01/1, urbroja: 381-16-58, od 3. lipnja 2016., s predmetom: Obavijesti o učinjenim 
prekršajima tvrtke Pestrid d.o.o. iz Bilja u provedbi larvicidnih i adulticidnih tretmana 
dezinsekcije komaraca na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini, upućen 
Ministarstvu zdravlja, dopis Zavoda klase: 541-01/16-01/1, urbroja: 381-16-81, od 21. srpnja 
2016., s predmetom: Obavijesti o učinjenim prekršajima tvrtke Pestrid d.o.o. iz Bilja u provedbi 
larvicidnih i adulticidnih tretmana dezinsekcije komaraca na području Osječko-baranjske 
županije u 2016. godini, upućen Ministarstvu zdravlja, dopis Zavoda klase: 500-01/16-01/1, 
urbroja: 381-16-103, od 27. rujna 2016., s predmetom: Obavijesti o učinjenim prekršajima 
tvrtke Pestrid d.o.o. iz Bilja u obavljanju djelatnosti mikrobioloških analiza bez ovlaštenja za 
djelatnost, upućen Ministarstvu zdravlja, dopis Zavoda klase: 541-01/16-01/1, urbroja: 381-16-
89, od 27. rujna 2016., s predmetom: Obavijesti o postupanju radi počinjenja prekršaja tvrtke 
Pestrid d.o.o. iz Bilja, upućen Ministarstvu zdravlja, dopis Ministarstva zdravlja klase: 540-
01/16-01/384, urbroja: 534-07-1-1-4/1-16-1, od 4. kolovoza 2016. te dopis Zavoda klase: 541-
01/17-01/1, urbroja: 381-17-5, od 31. siječnja 2017., s predmetom: Obavijesti o prestanku 
provedbe DDD mjera Službe za DDD Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, 
Kaznena prijava Zavoda protiv Pestrida i odgovorne osobe klase: 541-01/16-1/1, urbroja: 381-
16-82, od 4. srpnja 2016., upućen Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. 
 
3. Činjenice utvrđene tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu 
 
Člankom 3. stavkom 3. ZZTN-a propisano je da se ZZTN primjenjuje i na poduzetnike kojima 
je na temelju posebnih propisa povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, 
poduzetnike koji su po svojoj prirodi monopoli koji ostvaruju prihod ili kojima je, na temelju 
dodijeljenih posebnih ili isključivih prava, povjereno obavljanje određene djelatnosti, i to samo 
u slučajevima ako primjena rečenog zakona ne bi sprječavala, pravno i činjenično, obavljanje 
zadaća koje su im posebnim propisima i mjerama utvrđene i zbog kojih su te osobe osnovane. 
 
Stoga se ustanove (poput Zavoda u konkretnom slučaju), kada obavljajući gospodarsku 
djelatnost sudjeluju u proizvodnji i/ili prometu robe, odnosno pružanju usluga na tržištu izravno 
ili neizravno, trajno, povremeno ili jednokratno, neovisno ostvaruju li profit ili ne, smatraju 
poduzetnikom u smislu članka 3. ZZTN-a te se u tom slučaju primjenjuju odredbe ZZTN-a. 
 
3.1. Pravni subjekti 
 
3.1.1. Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije  
 
Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, sa sjedištem u Osijeku, Drinska 8, 
registrirana je ustanova, a obavlja javnozdravstvenu djelatnost na području Osječko-baranjske 
županije. 
 
Prema podacima sa službenih internetskih stranica Sudskog registra trgovačkih društava u 
Republici Hrvatskoj (sudreg.pravosudje.hr) za Zavod, Agencija je utvrdila kako je Osječko-
baranjska županija osnivač i jedini član društva. 
 
Zavod je registriran za obavljanje stručnih i znanstvenih djelatnosti na području 
javnozdravstvene djelatnosti. Navedeno je sukladno članku 101. Zakona o zdravstvenoj zaštiti 
(Narodne novine, broj 150/08, 155/09, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/12, 
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70/2012, 144/2012, 82/13, 22/14, 154/14 i 70/16), koji taksativno nabraja opseg djelovanja 
područnih Zavoda. Dakle, riječ je o zdravstvenoj ustanovi koja obavlja javnu uslugu od općeg 
interesa na temelju isključivih prava određenih propisom. 
 
Navedeni Zavod integriran je u nacionalnu središnju instituciju - Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, zajedno s ostalih 20 regionalnih Zavoda. 
 
3.1.2. Pestrid d.o.o. 
 
Pestrid d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Bilju 
(Općina Bilje), Šandora Petefija 109, upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku 
pod matičnim brojem subjekta upisa: 030041867.  
 
Uvidom u godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu za tog poduzetnika, razvidno je kako 
je osnovan 1992. godine te da mu u predmet poslovanja spadaju usluge dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije, trgovina i usluge.  
 
Iz izvoda sudskog registra nadležnog suda proizlazi kako je rečeni poduzetnik registriran za 
obavljanje niza djelatnosti, od kojih je za potrebe predmetnog upravnog postupka važno 
istaknuti sljedeće: dezinfekcija i zaštita od štetočina u zgradama, brodovima i vlakovima, 
sanitarna zaštita: dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija, aplikacija bioloških preparata kod 
dezinsekcije, mehaničke metode zaštite od glodara, uništavanje korova (totalno), uništavanje 
štetočina (uključujući glodavce), proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija, promet 
sredstava za zaštitu bilja, poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama, proizvodnja i 
stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja, certificiranje uređaja za 
primjenu sredstava za zaštitu bilja te čišćenje svih vrsta objekata. 
 
Iz cjelokupno zaprimljene dokumentacije razvidno je da poduzetnik Pestrid ispunjava uvjete 
za obavljanje djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao mjere za 
sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva, s obzirom na zaposlenike, prostor i 
tehničku opremljenost. Naprijed navedeno odobrenje za obavljanje predmetnih djelatnosti 
važeće je u trenutku podnošenja inicijative Agenciji budući da je izdano rješenjem Ministarstva 
zdravlja 9. studenoga 2012. na rok od 5 (pet) godina te da Agencija ne raspolaže dokazima 
da je ono ukinuto.  
 

3.2. Regulirana djelatnost 

U konkretnom slučaju riječ je reguliranoj djelatnosti, sukladno članku 3. stavku 3. ZZTN-a, tj. o 
tržištu pružanja usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, odnosno pružanja usluga DDD 
mjera, a koje se obavljaju odnosno pružaju kao usluge u skladu s posebnim zakonom i 
provedbenim propisima donesenim na temelju tog zakona. Riječ je o širokom opsegu propisa, 
međutim za konkretan slučaj bitni su sljedeći materijalno-pravni izvori hrvatskog prava: 

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 150/08, 155/09, 71/2010, 139/2010, 
22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/12, 70/2012, 144/2012, 82/13, 22/14, 154/14 i 70/16; 
dalje: Zakon o zdravstvenoj zaštiti ili ZZZ), 

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, broj 79/07, 113/08 i 
43/09; dalje: Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ili Zakon),  

- Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju 
djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje 
i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine, broj 35/07; dalje: Pravilnik), 

- Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz ožujka 2013. (dalje: Statut HZJZ-a). 
 
Osvrt na pojedine odredbe naprijed navedenih propisa omogućuje bolje definiranje i 
razumijevanje funkcioniranja mjerodavnog tržišta u konkretnom predmetu.  
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Zakonom o zdravstvenoj zaštiti uređuju se načela i mjere zdravstvene zaštite, prava i obveze 
osoba u korištenju zdravstvene zaštite, nositelji društvene skrbi za zdravlje stanovništva, 
sadržaj i organizacijski oblici obavljanja zdravstvene djelatnosti te nadzor nad obavljanjem 
zdravstvene djelatnosti (članak 1. ZZZ-a). 
 
Članak 98. stavak 1. ZZZ-a propisuje koji su to zdravstveni zavodi te ih nabraja kako slijedi: 
državni zdravstveni zavodi, zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) 
samouprave i zavodi za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave. Nadalje, 
u stavku 5. istog članka ZZZ-a propisano je da su zavodi za javno zdravstvo jedinice područne 
(regionalne) samouprave zdravstvene ustanove za obavljanje stručnih i znanstvenih 
djelatnosti iz okvira prava i dužnosti jedinica područne (regionalne) samouprave na području 
javnozdravstvene djelatnosti.  
 
Poslovi koje obavlja zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave 
taksativno su navedeni u članku 101. stavku 3. ZZZ-a: 

- provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim 
i srednjim školama te fakultetima na svom području, 

- prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj 
onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje,  

- prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva, uključujući 
bolesti ovisnosti, na razini jedinica područne (regionalne) samouprave za potrebe 
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, 

- na zahtjev župana, odnosno gradonačelnika, prati i ocjenjuje zdravstveno stanje 
stanovništva na tom području, 

- kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom 
analizom stanja na području jedinice područne (regionalne) samouprave i po potrebi 
provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija,  

- provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite,  
- analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i 

aktivnosti za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti, 
- surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi 

dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika, 
- nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne 

i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje 
jedinice područne (regionalne) samouprave, 

- obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za jedinicu područne (regionalne) 
samouprave, 

- prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za 
rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te 
zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje jedinice 
područne (regionalne) samouprave, 

- sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim 
prilikama, 

- prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva 
jedinice područne (regionalne) samouprave, 

- sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje 
i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti, uključujući bolesti ovisnosti, 

- obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene 
djelatnosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave, 

- može obavljati stručne poslove zaštite okoliša sukladno posebnim propisima vezano 
uz zaštitu okoliša i zaštitu zraka, 

- obavlja i ostale poslove za potrebe obavljanja javnozdravstvene djelatnosti sukladno 
posebnim propisima. 
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S tim u svezi, Hrvatski zavod za javno zdravstvo koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad 
zavoda za javno zdravstvo županija, sukladno članku 100. stavku 2. ZZZ-a i članku 6. stavku 
2. Statuta HZJZ-a. Vezano na predmetnu upravnu stvar, članak 100. stavak 1. točka 7. ZZZ-a 
izričito propisuje da Hrvatski zavod za javno zdravstvo planira i nadzire mjere dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije.  
 
Pored navedenoga, zdravstveno-inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, 
drugih propisa i općih akata u djelatnosti zdravstva, kao i nadzor nad stručnim radom 
zdravstvenih ustanova obavlja ministarstvo - zdravstvena inspekcija (članak 171. stavak 1. 
ZZZ-a). 
 
Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, jedna od općih mjera za sprečavanje 
i suzbijanje zaraznih bolesti koje se odnose na konkretnu problematiku jest osiguravanje 
provođenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, koja se provodi radi održavanja higijene te 
smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva 
mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca (članak 10. stavak 3. 
Zakona). Svaki od navedenih pojmova u nastavku je detaljnije objašnjen. Tako dezinfekcija 
kao opća mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne, biološke ili kemijske mjere koje se 
poduzimaju s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine 
mikroorganizama na površinama (članak 10. stavak 4. Zakona). Dezinsekcija podrazumijeva 
mehaničke, fizikalne, biološke ili kemijske mjere koje se provode u cilju sprečavanja 
zadržavanja, razmnožavanja, smanjenja broja štetnih člankonožaca (Arthropoda) i održavanja 
njihovog broja ispod praga štetnosti, radi osiguranja kvalitetnih higijenskih i sanitarno-tehničkih 
uvjeta na površinama (članak 10. stavak 5. Zakona). Deratizacija podrazumijeva mehaničke, 
fizikalne, kemijske i druge fizikalno ili građevinsko-tehničke mjere, kojima se stvaraju 
nepovoljni uvjeti za ulaženje, zadržavanje i razmnožavanje štetnih glodavaca, a koje se 
provode u cilju sprečavanja ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja broja štetnih 
glodavaca na površinama (članak 10. stavak 6. Zakona).  
 
Sukladno članku 2. stavku 1. Pravilnika, obvezatnu DDD mjeru mogu obavljati zdravstvene 
ustanove i druge pravne osobe te osobe koje samostalno osobnim radom obavljaju djelatnost, 
ako za obavljanje te djelatnosti imaju odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo.  
 
Člankom 14. Pravilnika propisano je koja se dokumentacija, uz zahtjev za izdavanje odobrenja, 
obvezatno prilaže, dok su člancima 4. do 13. istog Pravilnika propisani uvjeti koje nositelj 
odobrenja mora ispunjavati za obavljanje predmetne djelatnosti, a tiču se zaposlenika, 
prostora i tehničke opremljenosti. 
 
3.3. Mjerodavno tržište 
 
Mjerodavno tržište, u smislu članka 7. ZZTN-a, određuje se kao tržište određene robe i/ili 
usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom 
području. 
 
Sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta 
(Narodne novine, broj 9/11; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu), svrha utvrđivanja 
mjerodavnog tržišta određivanje je robe i/ili usluga s kojima se poduzetnici tržišno natječu te 
zemljopisnog područja na kojem se natječu. 
 
Mjerodavno tržište, sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe o mjerodavnom tržištu, utvrđuje se 
na način da se utvrdi njegova proizvodna dimenzija (mjerodavno tržište u proizvodnom smislu) 
i zemljopisna dimenzija (mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu). 
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Prema članku 5. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište u proizvodnom smislu 
obuhvaća sve proizvode za koje potrošači smatraju da su međusobno zamjenjivi s obzirom na 
njihove bitne značajke, cijenu ili način uporabe, odnosno navike potrošača. 
 
U konkretnom slučaju, predmetna se inicijativa odnosi na postupanje Zavoda koje se tiče 
obavljanja djelatnosti pružanja DDD mjera. Slijedom navedenog, Agencija je kao mjerodavno 
tržište u proizvodnom smislu odredila tržište pružanja usluga dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije, odnosno pružanje usluga DDD mjera. 
 
Sukladno odredbi članka 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište u zemljopisnom 
smislu obuhvaća zemljopisno područje na kojem poduzetnici sudjeluju u ponudi ili nabavi 
proizvoda. 
 
U konkretnom slučaju, inicijativa se odnosi na postupanje Zavoda koji djeluje na području 
Osječko-baranjske županije, na istom području na kojem djeluje i podnositelj inicijative. Stoga 
je Agencija kao mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu odredila područje Osječko-
baranjske županije. 
 
3.4. Uvjeti za utvrđivanje vladajućeg položaja 
 
Sukladno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, da bi bila riječ o sprječavanju, ograničavanju 
ili narušavanju tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja 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. 
 
U smislu članka 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, a osobito 
ako: 

1. nema značajnih konkurenata na mjerodavnom tržištu, i/ili 
2. ima značajnu tržišnu snagu na mjerodavnom tržištu u odnosu na stvarne ili moguće 

konkurente, a osobito s obzirom na: 
- tržišni udjel i položaj te vrijeme kroz koje ga ostvaruje,i/ili 
- financijsku snagu, i/ili 
- prednosti u pristupu izvorima nabave ili tržištu, i/ili 
- povezanost s drugim poduzetnicima, i/ili 
- pravne ili činjenične zapreke pristupa drugih poduzetnika tržištu, i/ili 
- sposobnost nametanja tržišnih uvjeta s obzirom na njegovu ponudu ili potražnju, i/ili 
- sposobnost isključivanja konkurenata s tržišta usmjeravanjem na druge 

poduzetnike. 
 
Uvidom u mrežne stranice Hrvatske udruge za DDD, proizlazi kako na području Osječko-
baranjske županije 7 (sedam) poduzetnika pruža uslugu DDD mjera. Riječ je o sljedećim 
poduzetnicima: Asanator d.o.o., sa sjedištem u Višnjevcu, Kralja Tomislava 109, koji ima 
dozvolu od 30. siječnja 2013., Cosmosol d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, L. B. Mandića, koji ima 
dozvolu od 9. studenog 2012., Ibis usluge d.o.o., sa sjedištem u Breznici Našičkoj, S. Radića 
1, Ribnjak, koji ima dozvolu od 28. svibnja 2014., Sanitacija Osijek d.d., sa sjedištem u Osijeku, 
Jarak 3, koji ima dozvolu od 16. svibnja 2013., Veterinarska stanica Beli Manastir d.o.o., sa 
sjedištem u Belom Manastiru, Osječka 128, koji ima dozvolu od 27. siječnja 2012., 
Veterinarska stanica Vetam d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Biljska cesta 7, koji ima dozvolu od 
29. travnja 2014. i Pestrid d.o.o., odnosno podnositelj inicijative, koji ima dozvolu od 29. travnja 
2014. 
 



8 

 

Osim Pestrida, u trenutku podnošenja inicijative, na mjerodavnom tržištu predmetnu uslugu 
obavlja još 6 (šest) poduzetnika, što znači da je u trenutku dok je i Zavod sudjelovao na 
mjerodavnom tržištu bilo ukupno 8 (osam) konkurenata koji pružaju predmetnu uslugu. 
 
Naprijed navedeni podatak valja gledati u kontekstu činjenice da, s iznimkom Grada Zagreba 
i Zagrebačke županije, u ostalim županijama na istom tržištu u proizvodnom smislu nigdje ne 
djeluje više od 5 (pet) poduzetnika, odnosno u prosjeku djeluju u pravilu 2 (dva) poduzetnika.  
 
Također valja dodati kako su uvjeti koje treba ispuniti radi dobivanja odobrenja za obavljanje 
djelatnosti pružanja usluge DDD mjera javno i transparentno propisani i dostupni svim pravnim 
i fizičkim osobama koje žele obavljati predmetnu djelatnost, odnosno nema visokih zapreka 
pristupa mjerodavnom tržištu, jer uz ispunjavanje naprijed navedenih uvjeta svaka pravna ili 
fizička osoba koja želi pristupiti mjerodavnom tržištu to može i napraviti. 
 
S obzirom na naprijed navedene karakteristike mjerodavnog tržišta, nesporno se može utvrditi 
kako je Zavod bio izložen značajnom konkurentskom pritisku drugih poduzetnika te je malo 
vjerojatno da se nalazio u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu, u smislu članka 12. 
ZZTN-a, u vrijeme kada je pružao rečenu uslugu. 
 
Uzevši navedene podatke u obzir, nesporno je kako je mjerodavno tržište pružanja usluga 
DDD mjera dinamično, kompetitivno tržište na kojem djeluje velik broj poduzetnika.  
 
Također je uvidom u zaprimljenu dokumentaciju utvrđeno kako Zavod od 2017. godine ne 
pruža usluge koje su predmetom inicijative. Vezano na navedeno, može se zaključiti kako je 
Zavod pružao usluge DDD mjera od njegovog osnivanja 21. kolovoza 1993. do slanja 
obavijesti poslovnim subjektima o prestanku djelatnosti od 31. siječnja 2017. 
 
S obzirom na to da Zavod više ne pruža predmetnu uslugu već samo obavlja nadzor nad 
provođenjem DDD mjera, bespredmetno je utvrđivanje njegovog položaja na predmetnom 
mjerodavnom tržištu za razdoblje nakon 31. siječnja 2017. 
 
U odnosu na navode podnositelja inicijative kako obavijest Zavoda o prestanku provedbe DDD 
mjera ima za cilj isključiti konkurente, Agencija je utvrdila kako predmetna obavijest nije 
usmjerena na cjelokupno tržište već samo na njegove dotadašnje klijente, pri čemu rečeni 
poduzetnik nije uvjetovao niti obvezao svoje dotadašnje klijente pri izboru poduzetnika za 
pružanje usluge DDD mjera. Vezano na navedeno, Agencija ipak ističe kako je, prilikom 
davanja obavijesti, bilo poželjno navesti sve poduzetnike koji imaju ovlaštenje za pružanje 
predmetne usluge, a ne samo pojedine. Međutim neovisno o prijedlogu Zavoda iz predmetne 
obavijesti, svaki potrošač može slobodno izabrati nekog od drugih poduzetnika koji pružaju 
istu uslugu, a koji nije naveden na listi iz predmetne obavijesti.  
 
U prilog navedenom utvrđenju govori i činjenica kako su podaci (naziv, sjedište, broj telefona, 
web stranica subjekta) o poduzetnicima koji pružaju uslugu DDD mjera, odnosno koji imaju 
važeća odobrenja za provedbu DDD mjera u Republici Hrvatskoj, javno dostupni na službenim 
internetskim stranicama Hrvatske udruge za DDD (www.huddd.hr), a na kojemu je popisu i 
podnositelj inicijative. Ujedno, 5 (pet) od 7 (sedam) poduzetnika koji trenutno djeluju na 
mjerodavnom tržištu posjeduju svoje vlastite mrežne stranice te se potrošači mogu 
jednostavno informirati i obratiti navedenim poduzetnicima. 
 
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 20/2017., održanoj 11. 
svibnja 2017., razmatralo je navedeni predmet te je donijelo odluku da se inicijativa 

http://www.huddd.hr/
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poduzetnika Pestrid, 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 zlouporabom vladajućeg položaja protiv 
Zavoda, u smislu članka 39. ZZTN-a, a primjenom članka 13. ZZTN-a. 
 
Vijeće svoju odluku obrazlaže kako slijedi. 
 
Sukladno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, da bi bila riječ o sprječavanju, ograničavanju 
ili narušavanju tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja moraju istodobno biti 
ispunjena dva kumulativna 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. 
 
U konkretnom slučaju postoje neupitni dokazi da je mjerodavno tržište pružanja usluga DDD 
mjera na području Osječko-baranjske županije visoko kompetitivno tržište na kojemu, za 
razliku od ostalih županija u Republici Hrvatskoj (izuzev Zagreba i Zagrebačke županije), 
djeluje veliki broj poduzetnika, te da nema velikih zapreka pristupu tom tržištu. S tim u svezi, 
malo je vjerojatno da se Zavod, u vrijeme pružanja predmetne usluge, nalazio u vladajućem 
položaju na promatranom mjerodavnom tržištu. 
 
Također, postupanje Zavoda ne može se ocijeniti kao zlouporabno budući da nije u poziciji da 
na bilo koji način uvjetuje ili ograničava potrošače, pravne ili fizičke osobe, pri izboru 
poduzetnika za pružanje DDD mjera, odnosno svaki krajnji korisnik može slobodno izabrati 
nekog od drugih poduzetnika koji pružaju istu uslugu.  
 
S obzirom na naprijed navedeno utvrđenje kako nisu kumulativno ispunjene pretpostavke za 
utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja, u konkretnom slučaju nema uvjeta za pokretanje 
postupka protiv Zavoda.  
 
Zaključno je važno istaknuti kako nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa 
i općih akata koji reguliraju predmetnu materiju te eventualno sankcioniranje u slučaju kršenja 
tih odredbi nije u nadležnosti Agencije. 
 
Slijedom navedenog, Agencija je na temelju odluke Vijeća, a primjenom članka 38. stavka 5. 
ZZTN-a, odlučila kao u izreci ovoga 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 trideset (30) dana 
od dana dostave ovoga rješenja. 
 

Predsjednik Vijeća  
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag. iur. 

 
 

 


