
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: 031-02/2005-01/104 
Urbroj: 580-02-06-10-4 
Zagreb, 2. veljače 2006. 
 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 34., članka 35. stavka 1. točka 
2., članka 41. stavka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 
122/03) i članka 125. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku («Narodne 
novine», broj 53/91 i 106/93), a po zahtjevu za pokretanje postupka utvrđivanja 
sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg 
položaja podnesenog od strane Novog sindikata, sa sjedištem u Zagrebu, Park stara 
Trešnjevka 2, zastupanog po predsjedniku Mariu Ivekoviću, protiv TDR d.o.o. za 
proizvodnju duhanskih proizvoda, sa sjedištem u Rovinju, Obala V. Nazora 1, 
zastupanog po predsjedniku Uprave Pliniu Cuccurinu, temeljem odluke Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja donesene na 54. sjednici, održane 2. veljače 2006., donosi sljedeći 
 
 
 
ZAKLJUČAK 
 
Odbacuje se zahtjev jer nema uvjeta za pokretanje postupka. 
 
 
 
Obrazloženje 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 1. prosinca 2005. 
godine od Novog sindikata, sa sjedištem u Zagrebu, Park stara Trešnjevka 2, 
zastupanog po Mariu Ivekoviću, predsjedniku, zahtjev za pokretanje postupka protiv 
TDR d.o.o. za proizvodnju duhanskih proizvoda, sa sjedištem u Rovinju, Obala Vladimira 
Nazora 1, (dalje: TDR d.o.o.) radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja 
tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja na tržištu duhana i duhanskih 
proizvoda na području Republike Hrvatske. 
 
U predmetnom zahtjevu za pokretanjem postupka, u bitnome se navodi, da je rješenjem 
Agencije, klasa: UP/I-030-02/98-01/42, urbroj: 580-02-98-26, od 6. listopada 1998., 
koncentracija poduzetnika nastala stjecanjem većinskog udjela u temeljnom kapitalu 
Tvornice duhana Zagreb d.d. i većinskog prava odlučivanja od strane Tvornice duhana 
Rovinj d.d., prema tada važećim propisima iz podučja tržišnog natjecanja ocijenjana kao 
dopuštena, te je tim rješenjem Tvornici duhana Rovinj d.d. naloženo ispunjenje i 
određenih obveza, i to: 
 



- zadržavanje stečenog kvalitativnog raspona tržišno prihvaćenih žigova cigareta 
Tvornice duhana Zagreb d.d.,  
- podnošenje na ocjenu svake odluke o prestanku proizvodnje bilo kojeg proizvoda iz 
postojećeg asortimana Tvornice duhana Rovinj d.d. i Tvornice duhana Zagreb d.d., te  
- prijavljivanje svake odluke o promjeni cijena cigareta iz asortimana navedenih 
poduzetnika. 
 
Budući da je u tijeku gašenje proizvodnje cigareta u pogonima Tvornice duhana Zagreb 
d.d., podnositelj zahtjeva smatra da ovakvim postupanjem poduzetnika TDR d.o.o. 
postupa suprotno gore navedenom rješenju Agencije, te da je do gašenja proizvodnje 
došlo zbog, po mišljenju podnositelja zahtjeva, želje tog poduzetnika za potpunim 
monopolom na tržištu duhana i duhanskih proizvoda u Republici Hrvatskoj. 
 
Slijedom iznijetog, podnositelj zahtjeva predlaže da Agencija, sukladno članku 46. ZZTN, 
donese zaključak o pokretanju postupka protiv poduzetnika TDR d.o.o., da se donese 
rješenje kojim se utvrđuje zlouporaba vladajućeg položaja na tržištu duhana i duhanskih 
proizvoda na području Republike Hrvatske od strane poduzetnika TDR d.o.o., izričito 
zabrani takva zlouporaba, te izreknu sve mjere potrebne za uklanjanje štetnih učinaka 
takvog postupanja. 
 
S tim u svezi, Agencija je, sukladno odredbi članka 37. točka 9. ZZTN, prikupila podatke 
i obavijesti od poduzetnika o stanju na tom tržištu. Riječ je o radnjama poduzetim radi 
utvrđivanja postojanja osnova za donošenje zaključka o pokretanju postupka, u smislu 
članka 41. i članka 46. ZZTN. Stoga je, dopisom od 5. prosinca 2005. godine, Agencija 
od poduzetnika TDR d.o.o., zatražila dostavu pisanog očitovanja na navode iznijete u 
zahtjevu za pokretanjem postupka. 
 
Dana 19. prosinca 2005. Agencija je zaprimila traženo očitovanje. U predmetnom 
očitovanju poduzetnik TDR d.o.o. naglašava da su Adris grupa d.d., poduzetnici TDR 
d.o.o. i Tvornica duhana Zagreb d.d. povezana društva u smislu odredbi Zakona o  
trgovačkim društvima, kao i da su TDR d.o.o. i Tvornica duhana Zagreb d.d. pod 
kontrolom Adris grupe d.d., te da s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja 
predstavljaju jedan gospodarski subjekt. Također, navodi se da je 1. siječnja 2004. 
godine Adris grupa d.d. u cijelosti prenijela djelatnost proizvodnje duhanskih proizvoda 
upravo na društvo TDR d.o.o., te da su 1. studenoga 2004. godine svi radnici Tvornice 
duhana Zagreb d.d. prešli u radni odnos s TDR d.o.o. Time je rečeni poduzetnik, u 
potpunosti, preuzeo djelatnost proizvodnje duhanskih proizvoda koju je prethodno 
obavljala Tvornica duhana Zagreb d.d. 
 
Nadalje, u očitovanju se navodi da je, neovisno o restrukturiranju provedenom unutar 
grupe, zadržan stečeni kvalitativni raspon tržišno prihvaćenih žigova cigareta Tvornice 
duhana Zagreb d.d. i da nije došlo do prestanka proizvodnje proizvoda iz proizvodnog 
asortimana tadašnje Tvornice duhana Rovinj d.d. i Tvornice duhana Zagreb d.d., osim u 
slučajevima usklađivanja istih s zahtjevima tržišta na kojima su plasirani. 
 
Glede navoda o promjeni cijene duhanskih prerađevina, poduzetnika TDR d.o.o. u 
svojem očitovanju navodi da je promjena iste posljedica promjene posebnog poreza na 
duhanske prerađevine. 
 
 
 



II. Razmatrajući ovaj predmet, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je, na 54. sjednici, 
održanoj 2. veljače 2006., sukladno ovlastima iz članka 34. i članka 35. stavka 1. točka 
2. ZZTN, odlučilo da se predmetni zahtjev Novog sindikata odbaci, u smislu članka 41. 
stavka 2. ZZTN i članka 125. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku, jer nema 
uvjeta za pokretanje postupka budući da nije riječ o sprječavanju, ograničavanju ili 
narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja od strane Tvornice 
duhana Rovinj d.o.o.  
 
Poduzetnik TDR d.o.o. odlukom o preseljenju proizvodnje cigareta poduzetnika Tvornice 
duhana Zagreb d.d. ne krši mjere iz rješenja Agencije, od 6. listopada 1998. godine, 
budući da su te mjere bile ograničenog trajanja i prestale 31. prosinca 2000. godine. 
 
Odluka o preseljenju proizvodnje cigareta iz Zagreba na novu lokaciju, sa stanovišta 
propisa o tržišnom natjecanju, ne predstavlja zlouporabu vladajućeg položaja na 
mjerodavnom tržištu, u smislu članka 16. stavka 2. ZZTN, niti bilo koji od oblika 
narušavanja tržišnog natjecanja. Riječ je, naime, o restrukturiranju poduzetnika, što 
predstavlja legitimnu poslovnu odluku. Drugim riječima, postupak preseljenja proizvodnje 
unutar koncerna, u pravilu, ne predstavlja narušavanje tržišnog natjecanja niti u 
komparativnom pravu EU. 
 
U ovom slučaju, mogla bi biti riječ o rješavanju pitanja proizašlih iz područja radnog 
prava, odnosno iz pravnog odnosa između poslodavca i zaposlenika, na koji se, 
sukladno izričitoj odredbi članka 6. ZZTN, uopće ne primijenjuju odredbe istog. 
 
Budući da u konkretnom slučaju nije riječ o radnjama sprječavanja, ograničavanja ili 
narušava tržišnog natjecanja nema niti elemenata za donošenje rješenja o privremenoj 
mjeri, u smislu odredbe članka 55. ZZTN. 
 
Slijedom rečenog, odlučeno je kao u izreci ovoga zaključka. 
 
 
Uputa o pravom lijeku
 
Protiv ovog zaključka žalba nije dopuštena ali nezadovoljna stranka može pokrenuti 
upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od 
dana dostave ovog zaključka. 
 
 
Predsjednica Vijeća za 
zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Olgica Spevec 
 
 
 
Dostaviti:
1. Novi sindikat (n/r gosp. Maria Ivekovića, predsjednika), Trg stara Trešnjevka 2, 10000  
    Zagreb, 
2. Pismohrana, ovdje. 


