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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 31., članka 38. stavka 5. te članka 
58. stavka 2. točke 5. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 79/09), 
temeljem inicijative poduzetnika FEST d.o.o., sa sjedištem u Karlovcu, Mala Švarča 155, 
zastupanog po […], za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili 
narušavanja tržišnog natjecanja protiv Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, zastupanog 
po g. Milanu Bandiću, gradonačelniku, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
u sastavu: mr.sc. Olgica Spevec, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, Mladen 
Cerovac, mag.iur., zamjenik predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, Vesna Patrlj, 
dipl.iur., Milivoj Maršić, dipl.oec., i dr.sc. Mirna Pavletić-Župić, članovi Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja, sa 123. sjednice, održane 30. studenog 2012., donosi sljedeći  
  
 
ZAKLJUČAK 
 
Inicijativa se odbacuje jer nema uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 
 
 
Obrazloženje 
 
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je 22. listopada 2012., u smislu 
članka 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 79/09; dalje: ZZTN) 
zaprimila inicijativu poduzetnika FEST d.o.o., sa sjedištem u Karlovcu, Mala Švarča 155 
(dalje: FEST), za pokretanjem postupka Agencije, po službenoj dužnosti, radi utvrđivanja 
zlouporabe vladajućeg položaja protiv Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1 (dalje: Grad 
Zagreb). 
 
Podnositelj inicijative u bitnome navodi kako je osmislio i pokrenuo projekt pod nazivom 
„Rujanfest“, manifestaciju ugostiteljsko-zabavnog karaktera, koja se od 2008. do 2011. 
godine održavala sredinom rujna na prostoru parka Bundek u Zagrebu. Grad Zagreb je 
prepoznao kvalitetu navedenog projekta te je isti podržao i pomogao u organizaciji. 
 
Nadalje, FEST navodi kako je, kao organizator navedene manifestacije, svake godine Gradu 
Zagrebu odnosno Zagrebačkom holdingu d.d. platio zakup lokacije na parku Bundek, kao i 
znatne troškove struje i vode, temeljem čega su Grad Zagreb i ostali pružatelji komunalnih 
usluga ostvarivali znatnu dobit. Dakle, manifestacija „Rujanfest“ bila je od znatne financijske 
koristi, ne samo organizatoru već i samom Gradu Zagrebu te mnogim drugim poslovnim 
subjektima. 
 
Podnositelj inicijative ističe kako je u 2012. godini započeo s organizacijom manifestacije 
„Rujanfest 2012“. Vezano uz navedeno, zaključeni su ugovori s glavnim izvođačima već 
krajem 2011. godine a FEST je, kao i prethodnih godina, zatražio suglasnost Zagrebačkog 



2 
 

holdinga d.d., Podružnice za upravljanje sportskim objektima, za organizaciju navedene 
manifestacije na prostoru parka Bundek. 
 
Navedenu suglasnost FEST je dobio, ali je Zagrebački holding d.d., Podružnica za 
upravljanje sportskim objektima, uvjetovao zaključenje ugovora o predmetnoj manifestaciji 
odobrenjem za postavljanje šatora i drugih naprava na području parka Bundek od strane 
Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet Grada Zagreba. 
 
FEST ističe kako je navedeno odobrenje i zatražio 20. lipnja 2012. ali odgovor nije nikada 
zaprimio, bilo pozitivan bilo negativan. Neslužbeno je, čak i putem medija, saznao kako mu 
navedeno odobrenje odnosno rješenje neće biti izdano i da će Grad Zagreb 2012. godine 
takvu manifestaciju organizirati u suradnji s Obrtničkom komorom Zagreba, o svom trošku 
odnosno trošku poreznih obveznika. 
 
Podnositelj inicijative navodi i kako mu je dano do znanja da odobrenje neće dobiti za niti 
jednu lokaciju na području grada Zagreba, stoga je bio prisiljen „Rujanfest 2012“ organizirati 
na novoj lokaciji i to u Zaprešiću, na prostoru Westgate trgovačkog centra. 
 
Slijedom navedenog, FEST smatra kako je Grad Zagreb zlouporabio svoj položaj na tržištu, 
s obzirom na to da organizacija predmetne manifestacije ovisi isključivo o njegovoj 
suglasnosti za održavanje iste na lokaciji parka Bundek, a čime je podnositelj inicijative 
doveden u nepravedan položaj.  
 
Naime, unatoč činjenici kako je FEST cjelokupni projekt osmislio i tijekom četiri godine 
pretvorio u prepoznatljiv proizvod, Grad Zagreb odbio je izdati navedenu suglasnost te je u 
gotovo istom terminu, po uzoru na manifestaciju od prethodnih godina, čak i uz sličan naziv 
(„Bundekfest“), organizirao vlastitu manifestaciju iste vrste u suradnji s Obrtničkom komorom 
Zagreba, pa podnositelj inicijative ističe kako mu je onemogućena pravedna tržišna utakmica 
i nanesena velika materijalna šteta. 
 
II. Postupak utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 14. ZZTN-a, Agencija 
pokreće po službenoj  dužnosti, sukladno odredbi članka 38. stavka 1. ZZTN-a. 
 
Korištenje javnih površina na području Grada Zagreba te postavljanje pokretnih naprava na 
istima, uređeno je Odlukom o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Zagreba“, broj 
4/08, 5/08, 8/09, 17/09, 16/10 – Odluka Ustavnog suda RH, 17/10, 5/11, 8/11, 5/12; dalje: 
Odluka), Odlukom o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenoga 
građevinskog zemljišta („Službeni glasnik Grada Zagreba“, broj 4/05) te Statutom Grada 
Zagreba („Službeni glasnik Grada Zagreba“, broj 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 
18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10). 
 
Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 
129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 
153/09 i 49/11; dalje: ZoKG) temelji se na načelu svrhovitog obavljanja komunalnih 
djelatnosti, iz kojega slijede obveze jedinice lokalne samouprave da osigura trajno i 
kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, održavanje komunalnih objekata i uređaja u 
stanju funkcionalne sposobnosti, obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog 
razvoja te javnost rada. 
 
Odredbama ZoKG-a je održavanje javnih površina, sastavni dio kojih su javnoprometne 
površine i javne zelene površine (članak 2. Odluke), određeno kao komunalna djelatnost. 
 
U smislu članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09 i 150/11), općine i gradovi u 
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svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno 
ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima.   
 
Slijedom navedenog, Grad Zagreb je uredio uvjete i način korištenja javne površine na 
prostoru parka Bundek, vezano uz dobivanje Uvjetne suglasnosti i Rješenja Gradskog ureda 
za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, ako je 
riječ o postavljanju pokretnih naprava na javnim površinama.  
 
Nakon pribavljenog Rješenja, korisnik s podružnicom Zagrebačkog holdinga d.o.o, 
Upravljanje sportskim objektima, sklapa Ugovor, temeljem važećeg Cjenika Podružnice, 
potpisom kojeg stječe pravo korištenja. 
 
Grad Zagreb je donio odluku o vlastitoj organizaciji manifestacije Bundekfest u suradnji s 
Udruženjem obrtnika grada Zagreba i Cehom ugostitelja, na prostoru parka Bundek u 
periodu od 21. do 30. rujna 2012. 
 
Temeljem članka 3. stavka 1. ZZTN-a, poduzetnicima, u smislu ZZTN-a, smatraju se 
trgovačka društva, trgovci pojedinci, obrtnici i druge pravne i fizičke osobe koje obavljajući 
gospodarsku djelatnost sudjeluju u proizvodnji i/ili prometu robe, odnosno pružanju usluga, 
državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kada izravno ili 
neizravno djeluju na tržištu, kao i sve druge pravne ili fizičke osobe (udruge, sportske 
organizacije, ustanove, vlasnici autorskih i sličnih prava i ostali) koje djeluju na tržištu. 
 
Članak 12. ZZTN-a uređuje vladajući položaj poduzetnika na mjerodavnom tržištu, a 
temeljem stavka 1. istog članka, 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. 
Temeljem članka 13. ZZTN-a, zabranjena je svaka zlouporaba vladajućeg položaja. 
 
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je sukladno ovlastima iz članka 30. i 31. ZZTN-a, na 
123. sjednici, održanoj 30. studenog 2012., razmatralo navedeni predmet te je donijelo 
odluku da se, u smislu članka 38. stavka 5. ZZTN-a, inicijativa poduzetnika FEST odbaci jer 
nema uvjeta za pokretanje postupka Agencije po službenoj dužnosti, radi utvrđivanja 
narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv Grada Zagreba, u 
smislu članka 38. stavaka 1. i 3. te članka 39. ZZTN-a, a vezano uz primjenu članka 13. 
ZZTN-a koji uređuje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika.   
 
U konkretnom slučaju, Grad Zagreb nije poduzetnik u smislu propisa o zaštiti tržišnog 
natjecanja te nisu ispunjeni uvjeti za primjenu odredbi ZZTN-a i postupanje Agencije. Nadzor 
nad radom Grada Zagreba provode isključivo Ustavom i zakonom ovlaštena državna tijela. 
 
Nadalje, u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, Grad Zagreb organizacijom 
manifestacije pod nazivom Bundekfest na prostoru parka Bundek, dakle javne površine 
kojom upravlja Grad Zagreb, nije narušio tržišno natjecanje na način da je poduzetnika FEST 
doveo u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju ili mu onemogućio pravednu tržišnu 
utakmicu, budući da organizacija nije povjerena drugim poduzetnicima umjesto FEST-u, već 
je Grad Zagreb, u suradnji s Udruženjem obrtnika grada Zagreba i Cehom ugostitelja, 
organizirao navedenu manifestaciju. 
 
Navedeno postupanje Grada Zagreba s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja nije bilo 
na štetu potrošača, budući da su obje manifestacije, Bundekfest, u organizaciji Grada 
Zagreba u periodu od 21. do 30 rujna 2012., i Rujanfest, u organizaciji poduzetnika FEST u 
periodu od 13. do 23. rujna 2012., održane, i to na različitim lokacijama i s različitim 
programima te izvođačima.  
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Slijedom svega navedenog, Agencija je temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u izreci ovoga 
zaključka. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovog zaključka nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može tužbom pokrenuti 
upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od trideset (30) dana od dana dostave 
ovoga zaključka. 
 
 
 
 
 
Predsjednica Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
mr.sc. Olgica Spevec 
 
 
 
 
Napomena: 
Sukladno članku 53. ZZTN-a, podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu izuzeti su od 
objavljivanja te su u tekstu navedeni podaci označeni […] 
 


