
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: UP/I 030-02/2011-01/053 
Urbroj: 580-05-11-26-3 
Zagreb, 17. studenoga 2011. 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 31. Zakona o zaštiti tržišnog 
natjecanja („Narodne novine“, broj 79/09) te članka 18. stavka 2. Zakona o općem upravnom 
postupku («Narodne novine», broj 47/09), temeljem inicijative poljoprivrednog gospodarstva 
«Sršen» iz Ploča, Vukovarska 19, zastupanog po J. D., odvjetniku iz Ploča, za pokretanje 
postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja po 
službenoj dužnosti protiv Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, sa sjedištem 
u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78,  temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u 
sastavu: mr.sc. Olgica Spevec, predsjednica Vijeća, Mladen Cerovac, mag.iur., zanjenik 
predsjednice Vijeća, Milivoj Maršić, dipl.oec., Vesna Patrlj, dipl.iur. i dr.sc. Mirna Pavletić-
Župić, članovi Vijeća, sa 89. sjednice, održane 17. studenoga 2011., donosi sljedeće 
 
 
RJEŠENJE 
 
Inicijativa se odbacuje zbog nenadležnosti. 
 
 
Obrazloženje 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 4. studenoga 2011. 
inicijativu poljoprivrednog gospodarstva «Sršen» iz Ploča, Vukovarska 19, zastupanog po J. 
D., odvjetniku iz Ploča (dalje: podnositelj inicijative) radi pokretanja postupka zaštite tržišnog 
natjecanja. 
 
Podnositelj inicijative navodi kako je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 
(dalje: Ministarstvo) raspisalo Javni natječaj za sufinanciranje troškova otkupa i skladištenja 
mandarina (klasa: 320-01/11-01/98, urbroj: 525-02-1-0801/11-10, od 12. listopada 2011.; 
dalje: Javni natječaj) i Ispravak Javnog natječaja (klasa: 320-01/11-01/98, urbroj: 525-02-1-
0801/11-13, od 26. listopada 2011.) kojim je odredilo da pravo sudjelovanja na Javnom 
natječaju imaju domaće pravne osobe. U skladu s time kao natječajnoj dokumentaciji prilaže 
se izvornik izvatka iz sudskog registra. 
 
Time su prema mišljenju podnositelja inicijative diskriminirani obrtnici te vlasnici 
poljoprivrednih gospodarstava koji su isključeni iz mogućnosti sudjelovanja na predmetnom 
Javnom natječaju, budući da nemaju status pravne osobe. 
 
Prema navodima podnositelja inicijative Javnim natječajem pogoduje se učvršćivanju 
vladajućeg položaja nekoliko trgovačkih društava na mjerodavnom tržištu otkupa i 
skladištenja mandarina, a na štetu obrtnika i poljoprivrednih gospodarstva. Navedene 
kategorije poduzetnika, prema navodima podnositelja inicijative, diskriminirane su jer su kao 
kategorija isključeni iz Javnog natječaja.  
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Slijedom navedenog, podnositelj inicijative traži pokretanje postupka pred Agencijom radi 
zaštite tržišnog natjecanja. 
 
Temeljem članka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 79/09; 
dalje: ZZTN), ZZTN se primjenjuje na sve oblike sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja 
tržišnog natjecanja od strane poduzetnika, na teritoriju Republike Hrvatske ili izvan teritorija 
Republike Hrvatske, ako imaju učinak na Republiku Hrvatsku. 
 
Temeljem članka 1. stavka 2. Zakona o državnim potporama («Narodne novine», broj: 
140/05 i 49/11), predmet Zakona o državnim potporama nisu potpore u poljoprivredi i 
ribarstvu.  
 
Kako je u konkretnom slučaju riječ o natječaju za dodjelu državnih potpora u poljoprivredi, u 
rješavanju ove upravne stvari Agencija nije ovlaštena postupati primjenom propisa o zaštiti 
tržišnog natjecanja i državnih potpora. 
 
Ovo iz razloga što je Ministarstvo u konkretnom slučaju postupalo kao davatelj državne 
potpore utvrđene posebnim propisima koji uređuju predmetnu materiju, a ne na način opisan 
temeljem propisa o zaštiti tržišnog natjecanja i državnih potpora u nadležnosti Agencije.  
 
Agencija iz podneska podnositelja inicijative, ne može nesporno utvrditi koje je tijelo 
nadležno za postupanje po podnesku. 
 
Slijedom navedenog, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je na 89. sjednici, 
održanoj 17. studenoga 2011., sukladno ovlastima iz članka 31. ZZTN i članka 18. stavka 2. 
Zakona o općem upravnom postupku, donijelo odluku o odbacivanju inicijative podnositelja 
zbog nenadležnosti.  
 
Temeljem odluke Vijeća, Agencija je donijela rješenje kao u izreci. 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može tužbom pokrenuti 
upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana 
dostave ovog rješenja. 
 
 
Predsjednica Vijeća  
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
mr.sc. Olgica Spevec 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Odvjetnički ured (J. D., odvjetnik), Ploče; 
2. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (g. Petar Čobanković, ministar), 

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb; 
3. Pisarnica, ovdje.  


