
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: UP/I 034-03/12-03/004 
Urbroj: 580-04/64-2013-019 
Zagreb, 13. svibnja 2013. 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 30. stavka 1. točke 2., članka 31., 
članka 52. stavka 6., članka 58. stavka 1. točke 12., članka 70. stavka 1. i članka 75., a 
vezano uz članak 63. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 79/09) u 
upravnom postupku utvrđivanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere poduzetniku 
Kmag d.o.o. zastupstvo, sa sjedištem u Gornjem Stupniku, Gornjostupnička 18J, kojeg 
zastupa Domen Habič, direktor, zastupan po punomoćnicima iz [...], odvjetničko društvo 
d.o.o., iz [...], po službenoj dužnosti, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u 
sastavu: mr.sc. Olgica Spevec, predsjednica Vijeća, Mladen Cerovac, mag.iur., zamjenik 
predsjednice Vijeća, Milivoj Maršić, dipl.oec., Vesna Patrlj, dipl.iur. i dr.sc. Mirna Pavletić-
Župić, članovi Vijeća, sa 138. sjednice, održane 13. svibnja 2013., donosi sljedeće 
 
R J E Š E NJ E 

 
I. Poduzetniku Kmag d.o.o. zastupstvo, sa sjedištem u Gornjem Stupniku, Gornjostupnička 
18J, izriče se simbolična upravno-kaznena mjera u iznosu od 50.000,00 kuna (slovima: 
pedesettisuća kuna) jer je sklapanjem zabranjenih sporazuma sa svojim ovlaštenim 
serviserima ograničio tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu prodaje rezervnih dijelova i 
pružanja usluga popravka i održavanja motornih vozila marke KIA na teritoriju Republike 
Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja 2006. do 2. prosinca 2010., u smislu odredbe članka 9. 
stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 122/03; dalje: ZZTN iz 
2003.), što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 2. 
prosinca 2010. klase: UP/I-030-02/2010-01/015, urbroja: 580-02-10-64-014 i kažnjivo po 
članku 61. stavku 1. točki 1. ZZTN-a iz 2003., a kojoj odgovara odredba članka 8. stavka 1. 
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 79/09), kažnjiva po članku 61. 
točki 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. 

 
Rok izvršenja: 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti rješenja. 
 
II. Odbija se zahtjev poduzetnika Kmag d.o.o. za naknadu troškova postupka u iznosu 
150.000,00 kuna. 

 
 

Obrazloženje 
 
I.Činjenični opis postupanja poduzetnika Kmag d.o.o. 
 
I.I. Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kojim je utvrđena povreda Zakona o 
zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 122/03) od strane poduzetnika Kmag 
d.o.o. 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je 2. prosinca 2010., na temelju 
odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), donijela rješenje klase: UP/I-030-
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02/2010-01/015, urbroja: 580-02-10-64-014, kojim je utvrđeno da je poduzetnik Kmag d.o.o. 
zastupstvo sa sjedištem u Gornjem Stupniku, Gornjostupnička 18J (dalje: Kmag d.o.o.) kao 
ovlašteni zastupnik i distributer novih motornih vozila marke KIA na teritoriju Republike 
Hrvatske, sklapanjem zabranjenih sporazuma sa svojim ovlaštenim serviserima ograničio 
tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu prodaje rezervnih dijelova i pružanja usluga 
popravka i održavanja motornih vozila marke KIA na teritoriju Republike Hrvatske u razdoblju 
od 1. siječnja 2006. do dana donošenja predmetnog rješenja.  
 
Tipskim ugovorima naziva Servisni ugovor oznaka br. CR redni broj/godina koje je 
poduzetnik Kmag d.o.o. zastupstvo sa sjedištem u Gornjem Stupniku, Gornjostupnička 18J, 
kao ovlašteni zastupnik i distributer novih motornih vozila marke KIA na teritoriju Republike 
Hrvatske, sklopio sa 25 ovlaštenih servisera, kako slijedi: 

1. Auto servis Teo d.o.o. sa sjedištem u Žrnovnici, Starčevićeva 153, Servisni 
ugovor CR035/2006 sklopljen 20. rujna 2006.  

2. Auto centar Teo d.o.o. sa sjedištem u Žrnovnici, Starčevićeva 153, Servisni 
ugovor CR035/2008 sklopljen 10. ožujka 2008. 

3. Auto-Leško Automehanika, obrt sa sjedištem u Krapini, Podgora Krapinska 
136, servisni ugovor broj CR003/2003 sklopljen 1. prosinca 2003.  

4. Auto Moslavac obrt sa sjedištem u Virovitici, Vinkovačka cesta 33, servisni 
ugovor broj: CR012/2003 sklopljen 1. prosinca 2003.  

5. Auto servis Bulat, obrt sa sjedištem u Šibeniku, Ive Družića 82, servisni 
ugovor broj CR020/2003 sklopljen je 1. prosinca 2003. i Servisni ugovor 
CR045/2009 od 18. svibnja 2009. 

6. Centar Moharić d.o.o. sa sjedištem u Šenkovcu, Maršala Tita 19a, Servisni 
ugovor CR006/2003 sklopljen 1. prosinca 2003.  

7. Draguzet-Promet d.o.o. sa sjedištem u Barbanu, Draguzeti 1a, Servisni 
ugovor CR014/2003 sklopljen 2. prosinca 2003.  

8. FAN-NAF d.o.o. sa sjedištem u Dubrovniku, Ćilipi 3, Servisni ugovor broj 
CR021/2003 sklopljen 18. ožujka 2003.  

9. Frassinox d.o.o. sa sjedištem u Zagreb, Horvaćanska cesta 31, Servisni 
ugovor broj CR018/2003 sklopljen je 3. prosinca 2003.  

10. Frassinox Božić d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Horvaćanska cesta 31, 
Servisni ugovor CR047/2009. sklopljen 13. listopada 2009. 

11. Herbst d.o.o. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Zagrebačka 53, Servisni 
ugovor broj CR004/2003 sklopljen 1. prosinca 2003. 

12. Autocentar Inej d.o.o. sa sjedištem u Zadru, Ante Starčevića 64, Servisni 
ugovor broj CR031/2006 sklopljen 26. travnja 2006.  

13. Kos transporti d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Cehovska 13., Servisni ugovor 
broj CR036/2006 sklopljen 23. kolovoza 2006., Servisni ugovor CR036/2008 
23. kolovoza 2008. Servisni ugovor broj CR036/2009 sklopljen 1. rujna 2009. 

14. Prizmić d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Slavonska 3, Servisni ugovor broj 
CR002/2003 sklopljen 24. prosinca 2003.  

15. Tiov d.o.o. sa sjedištem u Draganićima, Goljak bb, Servisni ugovor broj 
CR038/2007 sklopljen 12. ožujka 2008.  

16. Velden-Auto d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, Maršala Tita 12, Servisni ugovor 
broj CR034/2006 sklopljen 19. travnja 2006., raskinut 26. svibnja 2010.  

17. Autoremont d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Sv. Leopolda Mandića 33, Servisni 
ugovor broj CR008/2003 sklopljen 1. prosinca 2003., raskinut 18. svibnja 
2010.  

18. Auto Astrid d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, P. Miškine bb, Servisni ugovor 
broj CR013/2003 sklopljen 22. ožujka 2004., raskinut 18. svibnja 2009.  

19. Bertol d.o.o. sa sjedištem u Velikoj Gorici, Velika Mlaka, Pavlinska 32, 
Servisni ugovor broj CR033/2006 sklopljen 23. veljače 2006., raskinut 4. rujna 
2007.  
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20. Kivela d.o.o. sa sjedištem u Kostreni, Vrh Martinščice 69a, Servisni ugovor 
CR032/2006. sklopljen 10. ožujka 2006.  

21. Autokuća Amižić d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Put Vrbovnika bb, Servisni 
ugovor CR046/2009 sklopljen 27. svibnja 2009. 

22. Auto Grlica d.o.o. sa sjedištem u Viškovu, Kosi 96, Servisni ugovor 
CR044/2009 sklopljen 27. ožujka 2009.  

23. Duo d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Sv. Leopolda Mandića 111c, Servisni 
ugovor CR041/2008 sklopljen 17. rujna 2008.  

24. GLM d.o.o. sa sjedištem u Bjelovaru, Novoseljani 11, Servisni ugovor 
CR039/2008 sklopljen 12. ožujka 2008.  

25. Auto AA d.o.o. sa sjedištem u Novoj Gradiški, Trg Kneza Višeslava 35, 
Servisni ugovor CR043/2009. sklopljen 30. siječnja 2009., raskinut 8. travnja 
2010.  

zabranjenim sporazumom u smislu članka 9. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne 
novine», broj 122/03; dalje: ZZTN iz 2003.), utvrđene su slijedeće odredbe: 

 
a) članak 9. servisnog ugovora naslova: «Rezervni dijelovi, ulja i tekućine» u dijelu koji glasi: 
«Servis se s druge strane obvezuje, da će isključivo od distributera ili osobe koju odredi 
distributer, nabaviti navedenu robu u obimu, kojeg određuje i dopušta zakon. Servis se 
obvezuje, da će pri svim popravcima (garancijskim i negarancijskim) kao i pri svim 
popravcima, koje distributer kupcu besplatno nudi, isključivo ugrađivati rezervne dijelove, 
koje će mu isporučiti distributer. Isto se primjenjuje i u slučaju kad određeni posao odnosno 
uslugu napravi tj. pruži servisni ugovorni partner-kooperant (limarski, autolakirerski, 
autoelektričarski radovi, ...).» 
budući da su navedene odredbe u suprotnosti s odredbama članka 12. stavka 1. točke d) 
Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila («Narodne 
novine» broj. 105/04, dalje: Uredba o motornim vozilima iz 2004.), i 

 
b) članak 21. servisnog ugovora naslova «Valjanost ugovora» u dijelu koji glasi: «Ovaj 
ugovor je sklopljen na određeno vrijeme dvanaest (12) mjeseci.» 

 
te odredbe Aneksa tipskih Servisnih ugovora sklopljenih sa navedenim poduzetnicima kojima 
se produljuje trajanje ugovora za daljnjih dvanaest mjeseci, budući da su navedene odredbe 
u suprotnosti s odredbama članka 9. stavka 1. Uredbe o motornim vozilima iz 2004. 

 
U tipskim ugovorima naziva Servisni ugovor broj CR. redni broj/godina koje je poduzetnik 
Kmag d.o.o. kao ovlašteni zastupnik i distributer KIA motornih vozila na teritoriju Republike 
Hrvatske sklopio sa 15 ovlaštenih servisa u 2010. godini, kako slijedi: 

1. Auto-Leško Automehanika obrt sa sjedištem u Krapini, Podgora Krapinska 136, 
Servisni ugovor broj CR003/2010 sklopljen 19. listopada 2010.  

2. Auto Moslavac obrt sa sjedištem u Virovitici, Vinkovačka cesta 33, Servisni ugovor 
broj CR012/2010 sklopljen 18. listopada 2010.  

3. Autoservis Bulat sa sjedištem u Šibeniku, Ive Družića 82, 11. svibnja 2010. s 
navedenim serviserom sklopljen je Servisni ugovor CR045/2010  

4. Centar Moharić d.o.o. sa sjedištem u Šenkovcu, Maršala Tita 19a, Servisni ugovor 
CR006/2010 sklopljen 15. veljače 2010.  

5. Draguzet-Promet d.o.o. sa sjedištem u Barbanu, Draguzeti 1a, Servisni ugovor 
CR014/2010 sklopljen 7. srpnja 2010.  

6. Herbst d.o.o. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Zagrebačka 53, Servisni ugovor 
CR004/2010 sklopljen 11. ožujka 2010. 

7. Autocentar Inej d.o.o. sa sjedištem u Zadru, Ante Starčevića 64, Servisni ugovor 
CR031/2010 sklopljen 23. ožujka 2010. 

8. Autocentar Kos d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Cehovska 18, Servisni ugovor broj 
CR048/2009 sklopljen 11. siječnja 2010. 
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9. Prizmić d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Slavonska 3, Servisni ugovor broj CR002/2010 
sklopljen 14. listopada 2010. 

10. Tiov d.o.o. sa sjedištem u Draganićima, Goljak bb, Servisni ugovor broj CR038/2010 
sklopljen 3. kolovoza 2010. 

11. Kivela d.o.o. sa sjedištem u Kostreni, Vrh Martinščice 69a, Servisni ugovor 
CR032/2010 sklopljen 23. veljače 2010. 

12. Autokuća Amižić d.o.o. sa sjedištem u Splitu, put Vrbovnika bb, Servisni ugovor 
CR046/2010 sklopljen 30. travnja 2010. 

13. Auto Grlica d.o.o. sa sjedištem u Viškovu, Kosi 96, Servisni ugovor CR044/2010 
sklopljen 30. travnja 2010. 

14. GLM d.o.o. sa sjedištem u Bjelovaru, Novoseljani 11, Servisni ugovor CR039/2010 
sklopljen 2. lipnja 2010. 

15. Auto-Partner d.o.o. sa sjedištem u Koprivnici, Obrtnička 5, Servisni ugovor 
CR049/2010 sklopljen 15. veljače 2010.  

 
zabranjenim sporazumom u smislu članka 9. ZZTN iz 2003. utvrđena je odredba članka 9. 
servisnog ugovora naslova: «Rezervni dijelovi, ulja i tekućine» u dijelu koji glasi: «Servis se s 
druge strane obvezuje, da će isključivo od distributera ili osobe koju odredi distributer, 
nabaviti navedenu robu u obimu, kojeg određuje i dopušta zakon.» budući da je navedena 
odredba u suprotnosti s odredbama članka 12. stavka 1. točke d) Uredbe o motornim 
vozilima iz 2004. 
 
Predmetno rješenje Agencije je potvrdio Visoki upravni sud Republike Hrvatske presudom 
broj Us-524/2011-6 od 29. ožujka 2012., čime je ono postalo pravomoćno. 
 
 
I.II.  Podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka Prekršajnom sudu u Zagrebu 

 
Člankom 60. ZZTN-a iz 2003. propisano je da Agencija, na temelju rješenja kojim je utvrđena 
povreda ZZTN-a iz 2003., podnosi prekršajnom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog 
postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika, dok je člankom 61. stavkom 1. 
točkom 1. i stavkom 2. ZZTN-a iz 2003. propisano da će se novčanom kaznom u iznosu do 
najviše 10% vrijednosti ukupnoga godišnjeg prihoda poduzetnika u obračunskoj godini koja 
je prethodila godini u kojoj je prekršaj počinjen, kazniti poduzetnik pravna ili fizička osoba ako 
sklopi zabranjeni sporazum ili na koji drugi način sudjeluje u sporazumu kojim je narušeno, 
ograničeno ili spriječeno tržišno natjecanje, u smislu članka 9. ZZTN-a iz 2003. U članku 61. 
stavku 2. ZZTN-a iz 2003. propisano je da će se za prekršaj iz stavka 1. tog članka kazniti i 
odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 
kuna. 
 
Stoga je Agencija, temeljem članka 160. stavka 1. Prekršajnog zakona («Narodne novine», 
broj 107/07, dalje: PZ) vezano uz članak 60. i 61. stavak 1. točku 1. i stavak 2. ZZTN-a iz 
2003. godine, dana 28. ožujka 2011. podnijela nadležnom Prekršajnom sudu u Zagrebu 
optužni prijedlog klase: UP/I 030-02/2010-01/015, urbroja: 580-02-11-64-026 protiv 
poduzetnika Kmag d.o.o. i odgovorne osobe u poduzetniku Kmag d.o.o. Domena Habiča, 
direktora.  
 
 
I.III. Odluke Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske i Prekršajnog suda u Zagrebu  
 
Prekršajni sud u Zagrebu, u predmetu poslovnog broja 46. PpG -1686/11, donio je 8. 
studenoga 2011. rješenje kojim se, temeljem odredbe članka 102. stavka 1., a u svezi s 
člankom 98. stavkom 1. Prekršajnog zakona, oglasio mjesno nenadležnim za vođenje 
prekršajnog postupka protiv prvookrivljenika pravne osobe Kmag d.o.o. i drugookrivljenika 
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Domena Habiča, kao odgovorne osobe, te je odlučio, nakon pravomoćnosti istog, predmet 
ustupiti Prekršajnom sudu u Samoboru kao mjesno nadležnom sudu za vođenje postupka. 
 
Povodom žalbe prvokrivljenika i drugookrivljenika od 1. prosinca 2011., a po službenoj 
dužnosti, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je rješenjem broj: R-93/12, 25. siječnja 
2012., ukinuo navedeno rješenje o mjesnoj nenadležnosti te predmet dostavio Prekršajnom 
sudu u Zagrebu na ponovno odlučivanje.  
 
U obrazloženju svoga rješenja, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je naveo da je 1. 
listopada 2010. na snagu stupio ZZTN, koji je stavio izvan snage ZZTN iz 2003., propisujući 
odredbom članka 78. da na dan stupanja na snagu tog Zakona prestaje važiti ZZTN iz 2003. 
Članak 79. ZZTN-a određuje da Zakon stupa na snagu 1. listopada 2010., a člankom 6. 
ZZTN-a uređeno je da je za provedbu ovoga Zakona nadležna Agencija za zaštitu tržišnog 
natjecanja.  
 
U prijelaznim i završnim odredbama ZZTN-a propisana je primjena Zakona i okončanje 
postupaka u tijeku, te se u članku 75. navodi da zahtjevi za pokretanje postupka za koje je 
nadležna Agencija zaprimljeni do 30. rujna 2010., kao i postupci koji su pokrenuti u Agenciji 
do 30. rujna 2010., okončat će se primjenom odredbi ZZTN-a iz 2003. 
 
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je stava da se u citiranoj odredbi govori o posebnim 
postupcima za koje je po ZZTN-u iz 2003. nadležna Agencija, a koji se vode u Agenciji, a ne 
o prekršajnim postupcima koji su bili u nadležnosti suda. Iz sadržaja ZZTN-a vidljiva je 
intencija zakonodavca da se postupci zbog provedbe odredaba ZZTN-a vode pred 
Agencijom. U članku 32. stavku 4., članku 35. i članku 52. ZZTN-a propisan je postupak i 
nadležnost Agencije za izricanje upravno-kaznene mjere zbog povrede odredaba ZZTN-a. U 
skladu sa ZZTN-om povrede propisa o zaštiti tržišnog natjecanja više se ne smatraju 
prekršajima već povredama sui generis koje se sankcioniraju upravno-kaznenim mjerama, a 
za čije izricanje prekršajni sudovi nisu stvarno nadležni slijedom činjenice da je u članku 67. 
ZZTN-a propisana sudska zaštita protiv rješenja Agencije kojim je izrečena upravno-kaznena 
mjera, te je sudska zaštita u nadležnosti Upravnog suda Republike Hrvatske.  
 
Stoga je Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske ukinuo pobijano rješenje o mjesnoj 
nenadležnosti i vratio predmet Prekršajnom sudu u Zagrebu na ponovno odlučivanje, a taj se 
sud rješenjem broj: 46. PpG-1686/11 od 31. svibnja 2012. proglasio stvarno nenadležnim za 
vođenje predmetnog prekršajnog postupka, te odlučio po pravomoćnosti istog rješenja 
predmet ustupiti Agenciji kao stvarno nadležnom tijelu za vođenje prekršajnog postupka. 
 
Protiv navedenog rješenja Prekršajnog suda u Zagrebu od 31. svibnja 2012., prvookrivljeni i 
drugookrivljeni izjavili su žalbu 28. lipnja 2012., koju je Visoki prekršajni sud Republike 
Hrvatske rješenjem broj: R-1544/12 od 21. kolovoza 2012. odbio kao neosnovanu i potvrdio 
pobijano rješenje Prekršajnog suda u Zagrebu. Stoga je Prekršajni sud u Zagrebu, sukladno 
navedenoj odluci Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, 15. listopada 2012. 
dostavio spis Agenciji na nadležno postupanje. 
 
 
II. Zaključak o pokretanju postupka utvrđivanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere 
poduzetniku Kmag d.o.o. zbog povrede zakona sklapanjem zabranjenih sporazuma i 
Obavijest o utvrđenom činjeničnom stanju 
 
Vijeće je na 128. sjednici, održanoj 24. siječnja 2013. sukladno ovlastima iz članka 30. 
stavka 1. točke 2. i članka 31. ZZTN-a donijelo odluku o donošenju zaključka o pokretanju 
postupka utvrđivanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere poduzetniku Kmag d.o.o. 
zbog sklapanja zabranjenih sporazuma, a kako je to utvrđeno rješenjem Agencije klase: 
UP/I-030-02/2010-01/015, urbroja: 580-02-10-64-014 od 2. prosinca 2010. 
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Člankom 64. ZZTN-a i Uredbom o kriterijima za izricanje upravno-kaznene mjere („Narodne 
novine“, broj: 129/10) uređeni su kriteriji koje je Agencija dužna uzimati u obzir u postupku 
utvrđivanja uvjeta za izricanje upravno-kaznenih mjera i pri izricanju upravno-kaznenih mjera 
poduzetnicima koji su povrijedili odredbe članaka 61. do 63. ZZTN-a. 
 
Sukladno odredbi članka 9. stavku 1. ZZTN iz 2003. zabranjeni su sporazumi između 
poduzetnika, ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prešutni dogovori, usklađeno 
djelovanje, odluke udruženja poduzetnika koji kao cilj ili posljedicu imaju sprječavanje, 
ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, a naročito oni 
kojima se izravno ili neizravno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, odnosno drugi trgovinski 
uvjeti, ograničava ili nadzire proizvodnja, tržišta, tehnološki razvoj ili ulaganje, dijele tržišta ili 
izvori nabave, primjenjuju nejednaki uvjeti na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima, 
čime ih se dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju, uvjetuje sklapanje 
ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih stranaka dodatnih obveza, koje po svojoj prirodi 
ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih ugovora. 
 
Članku 9. stavku 1. ZZTN-a iz 2003. sadržajno odgovara odredba članka 8. stavka 1. ZZTN-
a koji glasi: «Zabranjeni su svi sporazumi između dva ili više neovisnih poduzetnika, odluke 
udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje, koje kao cilj ili posljedicu imaju narušavanje 
tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, a osobito oni kojima se izravno ili neizravno 
utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, odnosno trgovinski uvjeti, ograničava ili nadzore 
proizvodnja, tržište, tehnološki razvoj ili ulaganje, dijele tržišta ili izvori nabave, primjenjuju 
nejednaki uvjeti na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima, čime ih se dovodi u 
nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju, uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od 
drugih ugovornih strana dodatnih obveza, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u 
vezi s predmetom tih ugovora.» 
 
Sukladno članku 9. stavku 2. ZZTN iz 2003., sporazumi kojima se sprječava, ograničava ili 
narušava tržišno natjecanje iz članka 9. stavka 1. ZZTN-a iz 2003., a ne mogu se skupno ili 
pojedinačno izuzeti u smislu članka 10. ZZTN-a iz 2003., ništetni su. Navedenoj odredbi, 
sadržajno odgovara odredba članka 8. stavka 3. ZZTN-a. 
 
Određeni sporazumi mogu biti izuzeti od opće zabrane iz članka 9. ZZTN iz 2003. odnosno 
članka 8. ZZTN-a. Uvjeti za skupno izuzeće sporazuma pobliže su uređeni uredbama Vlade 
RH o skupnom izuzeću određenih vrsta sporazuma iz članka 11. ZZTN-a iz 2003., odnosno 
članka 10. ZZTN-a. 
 
Skupno izuzeće za sporazume o distribuciji i servisiranju motornih vozila uređeno je 
Uredbom o motornim vozilima iz 2004. koja propisuje uvjete za skupno izuzeće sporazuma o 
distribuciji i servisiranju motornih vozila, određuje uvjete koji sporazumi moraju sadržavati, 
ograničenja ili uvjete koje takvi sporazumi ne smiju sadržavati te druge uvjete koji se moraju 
ispuniti za skupno izuzeće tih sporazuma od primjene odredbi članka 9. ZZTN-a iz 2003. o 
zabranjenim sporazumima. 
 
S obzirom da je Agencija navedenim rješenjem od 2. prosinca 2010. utvrdila da je odredba 
članka 9. Servisnog ugovora u suprotnosti s člankom 12. stavkom 1. točkom d) Uredbe o 
motornim vozilima iz 2004. ista predstavlja teško ograničenje tržišnog natjecanja te se 
navedeni ugovor nije mogao ni skupno, u smislu odredba Uredbe o motornim vozilima iz 
2004., niti pojedinačno, u smislu članka 10. ZZTN-a iz 2003., izuzeti od primjene članka 9. 
ZZTN-a iz 2003. 
 
Navedenim rješenjem Agencija je utvrdila da je Kmag d.o.o. sklapanjem servisnih ugovora 
na razdoblje od dvanaest mjeseci i aneksa navedenim ugovorima kojima je trajanje istih 
produljivano za narednih dvanaest mjeseci, povrijedio odredbe članka 9. stavka 1. Uredbe o 
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motornim vozilima iz 2004. koja kao prisilni propis uređuje minimalno trajanje ugovora 
sklopljenih na određeno vrijeme, odnosno riječ je o zabranjenom sporazumu u smislu članka 
9. stavka 1. točke 5. ZZTN-a iz 2003. 
 
U servisnim ugovorima koje je Kmag d.o.o. sklopio u 2010., na neodređeno vrijeme, s 
petnaest servisera, rješenjem od 2. prosinca 2010. Agencija je utvrdila da je odredba članka 
9. stavka 1. servisnih ugovora protivna članku 12. stavku 1. točki d) Uredbe o motornim 
vozilima iz 2004. i članku 9. stavku 1. točki 5. ZZTN-a iz 2003. 
 
Točkom V. izreke rješenja klase: UP/I 030-02/2010-01/15, urbroja: 580-02-10-64-014 od 2. 
prosinca 2010. poduzetniku Kmag d.o.o. je naloženo brisanje odredbi u važećim ugovorima 
koje su utvrđene zabranjenim sporazumima u točkama II. i III. izreke predmetnog rješenja ili 
izmjenu spomenutih odredbi na način sukladan propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, i to u 
roku tri (3) mjeseca od dana dostave rješenja. 
 
Navedeni nalog iz točke V. izreke rješenja od 2. prosinca 2010., Kmag d.o.o. je ispunio 21. 
ožujka 2011. sklapanjem dodataka servisnim ugovorima sa četrnaest (14) servisera, 
odnosno 22. ožujka 2011. u slučaju servisa [...]. 
 
Uredba o motornim vozilima iz 2004. i dalje se primjenjuje na navedene sporazume. Naime, 
7. travnja 2011. stupile su na snagu Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i 
servisiranju motornih vozila («Narodne novine» broj: 37/2011, dalje: Uredba o motornim 
vozilima iz 2011.) i Uredba o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma između poduzetnika 
(«Narodne novine» broj 37/2011, dalje: Uredba o vertikalnim sporazumima) koja se 
primjenjuje i na vertikalne sporazume u sektoru distribucije i servisiranja motornih vozila.  
 
Sukladno članku 18. stavku 1. Uredbe o motornim vozilima iz 2011., te članku 13. stavku 2. 
Uredbe o vertikalnim sporazumima, na vertikalne sporazume o prodaji rezervnih dijelova za 
motorna vozila, te vertikalne sporazume o pružanju usluga popravka i održavanja motornih 
vozila, koji su sklopljeni prije stupanja na snagu navedenih Uredbi, a koji su ispunjavali uvjete 
za skupno izuzeće iz Uredbe o motornim vozilima iz 2004., nastavlja se primjena te Uredbe 
do isteka trajanja tih sporazuma, i to najkasnije do 31. svibnja 2013. godine. 
 
Sukladno odredbi članka 61. točki 1. ZZTN-a poduzetnika koji sklopi zabranjeni sporazum ili 
na koji drugi način sudjeluje u sporazumu kojim je narušeno tržišno natjecanje, na način 
opisan odredbom članka 8. ZZTN-a, Agencija će kazniti upravno-kaznenom mjerom do 
najviše 10% vrijednosti ukupnoga prihoda koji je poduzetnik ostvario u posljednjoj godini za 
koju postoje zaključena godišnja financijska izvješća.  
 
Odredba članka 61. točki 1. ZZTN-a odgovarajuća je odredbi članka 61. stavka 1. točke 1. 
ZZTN-a iz 2003. Razlika u navedenim odredbama ZZTN-a iz 2003. i ZZTN-a sadržana je u 
činjenici da je ZZTN iz 2003. u članku 61. stavku 2. propisivao odgovornost i kažnjavanje i 
odgovorne osobe u pravnoj osobi zbog povrede ZZTN-a iz 2003., dok ZZTN ne sadrži 
odredbe o kažnjavanju odgovornih osoba u pravnim osobama za koje je utvrđeno da su 
povrijedile ZZTN. 
 
Stoga je, primjenjujući pravilo primjene blažeg zakona, Agencija pokrenula postupak samo 
protiv poduzetnika Kmag d.o.o., a ne i protiv odgovorne osobe tog poduzetnika. 
 
Svrha ZZTN-a, kako ZZTN-a iz 2003. tako i ZZTN-a koji je na snazi, je osiguravanje 
učinkovitog tržišnog natjecanja, kažnjavanje počinitelja povreda zakona, otklanjanje štetnih 
posljedica takvih povreda i odvraćanje drugih poduzetnika od kršenja odredaba zakona. 
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Agencija je u smislu članka 52. stavka 1. ZZTN-a poduzetniku Kmag d.o.o. dostavila i 
Obavijest o utvrđenom činjeničnom stanju u ovom predmetu te sukladno članku 52. stavku 2. 
ZZTN-a poziv na glavnu raspravu.  
 
 
III. Pisana obrana 
 
Agencija je 6. ožujka 2013. zaprimila pisanu obranu poduzetnika Kmag d.o.o., podnesak 
punomoćnika poduzetnika Kmag d.o.o. i dokumentaciju zatraženu zaključkom o pokretanju 
postupka od 24. siječnja 2013. 
 
U pisanoj obrani Kmag d.o.o. je u bitnome naveo da u konkretnom slučaju narušavanje 
tržišnog natjecanja nije bilo značajno te da je stoga sukladno članku 64. stavku 8. ZZTN-a, 
članku 13. Uredbe o kriterijima za izricanje upravno-kaznene mjere, odnosno sukladno 
kriterijima iz točke 36. Uredbe Europske komisije o kriterijima za određivanje kazni izrečenih 
temeljem članka 23(2)(a) Uredbe br. 1/2003, ispunjen uvjet za izricanje simbolične upravno-
kaznene mjere. 
 
Kmag d.o.o. je posebno istaknuo kako postoji niz olakotnih okolnosti koje bi Agencija trebala 
uzeti u obzir pri utvrđivanju visine upravno-kaznene mjere. Riječ je o sljedećem: 
 
 Odredbe članka 9. i članka 21. servisnih ugovora koje su rješenjem Agencije od 2. 
prosinca 2010. utvrđene zabranjenim sporazumom, nikada nisu bile primjenjivane, niti su ih 
ugovorne strane namjeravale primijeniti, odnosno iste su bile «mrtvo slovo na papiru». 
Naime, 2002. kada je Kmag d.o.o. osnovan radi obavljanja djelatnosti trgovine motornim 
vozilima marke KIA, te održavanja i popravka vozila iste marke, vozila marke KIA bila su na 
hrvatskom tržištu zastupljena u neznatnom broju i Kmag d.o.o. je imao poteškoća s 
pronalaženjem poduzetnika koji će zadovoljavati visoke standarde koje zahtijeva KIA Motors 
Corporation. Stoga je sklapanje ugovora na formalno «jednogodišnje» trajanje bilo vrsta 
kompromisa sporazumno utvrđena sa serviserima kako bi ih se privuklo u dotada gotovo 
nepoznatu mrežu KIA-e, te im se ostavila mogućnost brzog «izlaza» ukoliko ne bi bili 
spremni izvršiti potrebna ulaganja, a sve bez rizika preuzimanja višegodišnje bankarske 
garancije. Servisni ugovori su automatski produživani, ugovorni odnos s većinom servisera je 
trajao šest godina i više, a s nizom servisera ugovorni odnos traje od 2003. godine do danas. 
 
 Odredbe koje uređuju pravo ovlaštenog servisera na nabavu rezervnih dijelova od trećih 
strana također nisu primjenjivane. Naime, Kmag d.o.o. nikada nije prodavao motorna ulja i 
automobilske gume, a koji dijelovi se mogu smatrati «osnovnim» rezervnim dijelovima, u 
smislu Uredbe o motornim vozilima te činjenicu da nabava ovih dijelova predstavlja najveći 
udio u trošku svih rezervnih dijelova za motorna vozila. Kmag d.o.o. je naglasio da osim što 
serviseri nisu primjenjivali navedene odredbe, već je većina servisera otvoreno postupala 
protivno obvezi iz članka 9. ugovora. Primjerice, [...] istovremeno je bio zastupnik 
poduzetnika [...] koji prvenstveno obavlja djelatnost uvoza, veleprodaje i maloprodaje 
rezervnih dijelova i potrošne opreme te je stoga izravni tržišni takmac poduzetniku Kmag 
d.o.o u tom segmentu djelatnosti. Kmag d.o.o. nikada nije kontrolirao poštivanje odredbe 
članka 9. servisnih sporazuma, te i nakon saznanja da određeni serviseri postupaju protivno 
navedenim odredbama nije sankcionirao takva postupanja niti je na drugi način pokušao 
prisiliti tog servisera na poštivanje formalne zabrane iz članka 9. servisnih sporazuma. 
 
 Navedene odredbe nisu dovele ni do kakvih štetnih učinaka za tržišno natjecanje, a 
posebice nisu uzrokovale bilo kakvu štetu za servisere, konkurente poduzetnika Kmag d.o.o., 
poduzetnike aktivne na uzlaznim i silaznim tržištima ili krajnje potrošače. 
 
 Kmag d.o.o. je i prije pokretanja postupka ocjene sporazuma Agenciji dostavio dokaz o 
izmjeni spornih odredbi, naime Kmag d.o.o. je podneskom od 6. travnja 2010. obavijestio 
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Agenciju o sklapanju izmijenjenih ugovora sa osam servisera, uz naznaku da će izmijenjene 
ugovore s ostalim serviserima sklopiti do kraja 2010. godine, odnosno čim bude moguće s 
obzirom na izmjenu uvjeta bankarske garancije. 
 
 Utvrđene povrede su posljedica nehaja, budući da su odredbe članka 9. i članka 21. bile 
dio obrazaca (nacrta) sličnih ugovora koje je Kmag d.o.o. koristio u uvjerenju da su odredbe 
takvih nacrta dopuštene. Kmag d.o.o. također smatra da bi Agencija ovu okolnost mogla 
uzeti u obzir i kao zabludu o protupravnosti koju PZ i Zakon o prekršajima iz 2002. predviđaju 
kao preduvjet ublažavanja kazne. 
 
 Kmag d.o.o. je surađivao s Agencijom u opsegu koji prelazi obveze utvrđene člankom 48. 
ZZTN-a iz 2003. koji sadržajno odgovara članku 41. ZZTN-a, odnosno Kmag d.o.o. je 
sklapao izmijenjene ugovore i prije nego je na to bio pozvan rješenjem Agencije od 2. 
prosinca 2010. 
 
 Kmag d.o.o. smatra da se činjenica da se odredbe članka 9. i 21. servisnih ugovora nisu 
primjenjivale u praksi mora uzeti u obzir pri utvrđivanju trajanja povrede, a podredno je 
napomenuo da je nesporno da su povrede nastale sklapanjem članka 9. stavka 1. i članka 
12. «originalnih» ugovora (točka II. rješenja) u svakom slučaju prestale u trenutku kad su ti 
članci izmijenjeni u ugovorima sklopljenim tijekom 2010. godine (točka III. rješenja). 
 
 Povrede utvrđene rješenjem Agencije od 2. prosinca 2010. nisu rezultirale nikakvim, a 
osobito ne značajnim prihodom za Kmag d.o.o., a budući da iste nisu primjenjivane u praksi. 
 
 Kao olaktnu okolnost Kmag d.o.o. je predložio i nedostatak ranije usporedive prakse 
Agencije pri izricanju upravno-kaznenih mjera, riječ je o povredi «malog» značaja (minor 
infigment), te o malom značaju i opsegu mjerodavnog tržišta odnosno nije riječ tržištu koje na 
značajan način utječe na potrošače i gospodarstvo u cjelini. 
 
Kmag d.o.o. je istaknuo prigovor zastare tvrdeći da je u odnosu na dio povreda utvrđenih 
rješenjem Agencije od 2. prosinca 2010. nastupila apsolutna odnosno relativna zastara 
vođenja postupka utvrđivanja sankcija. Sukladno članku 64. stavku 2. ZZTN-a iz 2003. 
postupak utvrđivanja sankcija za povredu tog zakona ni u kom slučaju ne može se voditi po 
isteku šest godina od počinjenja povreda. S obzirom da je dio povreda utvrđenih rješenjem 
Agencije od 2. prosinca 2010. nastao sklapanjem sporazuma tijekom 2006. godine, za te 
povrede, sukladno navodima Kmaga d.o.o., već je nastala apsolutna zabrana vođenja 
postupka za utvrđivanje sankcija. 
 
Kmag d.o.o. smatra da se za postupak utvrđivanja sankcija za sve povrede nastale 
sklapanjem sporazuma prije 1. siječnja 2008. primjenjuje ZP iz 2002. kao propis koji je bio na 
snazi u vrijeme počinjenja tih povreda. Stoga je Kmag d.o.o. naglasio da bi prilikom izricanja 
upravno-kaznene mjere protiv tog poduzetnika Agencija trebala uzeti u obzir odredbu članka 
30. stavka 1. ZP iz 2002 u smislu da konačan iznos upravno-kaznene mjere ni u kojem 
slučaju ne može prijeći iznos od 500.000,00 kuna . 
 
Slijedom svih navoda iz pisane obrane, Kmag d.o.o. je predložio Agenciji donošenje odluke o 
nepostojanju uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere, a podredno da izricanje simbolične 
upravno-kaznene mjere odnosno najniže upravno-kaznene mjere dopuštene propisima.  
 
Podneskom od 6. ožujka 2013. Kmag d.o.o. u bitnome je iznio da Agencija nije nadležna za 
vođenje postupka utvrđivanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere protiv poduzetnika 
Kmag d.o.o. te da se Prekršajni sud u Zagrebu nezakonito oglasio stvarno nenadležnim za 
rješavanje po optužnom prijedlogu Agencije od 26. ožujka 2011. Člankom 60. ZZTN-a iz 
2003., uređena je nadležnost prekršajnog suda za rješavanje o sankcijama za povredu 
ZZTN-a 2003. Upravno-kaznene mjere su sukladno ZZTN-u predviđene kao sankcije samo 
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za povrede tog zakona, a ne i za povrede ZZTN-a iz 2003. Odredbe Prekršajnog zakona 
propisuju da stvarna nenadležnost postoji isključivo u situaciji kad predmet treba ustupiti 
drugom prekršajnom tijelu, a Agencija nije prekršajno tijelo, i pokrenula je upravni postupak. 
Načelo zakonitosti iz članka 2. stavka 3. PZ iz određuje da nitko ne može biti kažnjen niti se 
prema njemu može primijeniti druga prekršajnopravna sankcija za djelo koje prije nego je bilo 
počinjeno nije bilo zakonom ili međunarodnim pravom ili odlukom jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave određeno kao prekršaj i za koji zakonom ii odlukom jedinice lokalne 
i područne (regionalne) samouprave nije bilo propisano koja se vrsta i mjera 
prekršajnopravne sankcije počinitelju može izreći. Iz navedenog slijedi, sukladno podnesku 
od 6. ožujka 2013., da i upravno-kaznene mjere koje nisu bile propisane u vrijeme činjenja 
ne mogu i ne smiju biti «retroaktivno» primijenjene. Članak 3. stavak 1. PZ-a iz 2007. 
određuje da se prema počinitelju prekršaja primjenjuje propis koji je bio na snazi vrijeme 
kada je prekršaj počinjen, dakle ZZTN iz 2003. Sukladno navodima poduzetnika Kmag 
d.o.o., prekršajni sud je stvarno nadležan za rješavanje u postupku utvrđivanja sankcija tom 
poduzetniku temeljem rješenja Agencije od 2. prosinca 2010., te bi nadležni prekršajni sud u 
takvom postupku trebao donijeti oslobađajuću presudu jer djelo za koje se optužuje više nije 
prekršaj.  
 
Budući da je člankom 75. ZZTN-a uređeno da će zahtjevi za pokretanje postupaka za koje je 
nadležna Agencija zaprimljeni do 30. rujna 2010. biti okončani primjenom odredaba ZZTN-a 
iz 2003., ne postoje uvjeti za pokretanje predmetnog postupka i izricanje upravno-kaznene 
mjere, te je Agencija je, sukladno mišljenju Kmaga d.o.o., dužna pokrenuti postupak za 
rješavanje sukoba nadležnost u skladu s odredbama PZ-a 2007, odnosno Ustavnog zakona 
o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 99/99 i 29/02). 
 
Sukladno članku 52. stavku 6. ZZTN-a Agencija donosi jedinstveno rješenje koje pokriva 
kako povredu tako i sankciju za povredu ZZTN-a, stoga Kmag d.o.o. smatra kako Agencija 
nema ovlast voditi poseban postupak utvrđivanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere. 
 
S obzirom da je ZZTN donio određene procesne novosti u postupku utvrđivanja povrede 
(primjerice člankom 49. ZZTN-a je propisan način preuzimanja obveza od strane 
poduzetnika) koje mogu značajno utjecati na tijek i okončanje postupka (primjerice, postupak 
se može okončati bez izricanja upravno-kaznene mjere), Kmag d.o.o. smatra da bi bilo 
protivno načelima pravičnosti da se na tog poduzetnika selektivno primjeni otegoniji dio 
zakona (dio o kazneno-upravnim mjerama), a da istovremeno poduzetniku Kmag d.o.o. nisu 
bile na raspolaganju one mjere koje ZZTN predviđa poduzetnicima u korist. 
 
Slijedom iznesenih navoda u podnesku od 6. ožujka 2013., Kmag d.o.o. predlaže Agenciji 
donošenje rješenja sukladno članku 52. ZZTN-a kojim se utvrđuje da ne postoje uvjeti za 
izricanje upravno-kaznene mjere prema poduzetniku Kmag d.o.o. u predmetnoj stvari. 
 
 
IV. Glavna rasprava 
 
Kako bi se stranci dala mogućnost za davanje obrane, te u svrhu izvođenja dokaza radi 
utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere, te utvrđivanja olakotnih i 
otegotnih okolnosti kao kriterija za određivanje visine upravno-kaznene mjere propisane 
odredbama ZZTN-a, Agencija je temeljem članka 52. stavka 2. i stavka 7. ZZTN-a, 12. i 27. 
ožujka 2013. održala glavnu raspravu na kojoj su saslušani predstavnik podzetnika Kmag 
d.o.o. Domen Habič, direktor i na prijedlog poduzetnika Kmag d.o.o., svjedoci D.D. i I.B.  
 
Predstavnik poduzetnika Kmag d.o.o. Domen Habič ostao je kod svih navoda iznijetih u 
pisanoj obrani te je posebno naglasio da odredbe servisnih ugovora koje su rješenjem 
Agencije od 2. prosinca 2010. utvrđene zabranjenim sporazumom nikada u stvarnosti nisu 
primjenjivane. Naveo je kako je vjerojatno došlo do greške u prijevodu ugovora odnosno do 
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previda prilikom zaključivanja ugovora, budući da odredba servisnih ugovora koja se odnosi 
na nabavu dijelova ulja, guma nije niti mogla biti izvršena s obzirom da Kmag d.o.o. ne vrši 
djelatnost prodaje ulja i guma, odnosno Kmag d.o.o. može servisere opskrbljivati samo 
rezervnim dijelovima KIA brenda, a gume i ulja to nisu. 
 
Predstavnik poduzetnika Kmag je naveo da je već tijekom 2010. odnosno odmah po 
saznanju da su određene odredbe protivne ZZTN-u, samoinicijativno počeo usklađivati 
ugovore s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Naglasio je da nikada nije imao namjeru ili 
cilj narušavanje tržišnog natjecanja kao i da iz istih nije nastala nikakva šteta po sudionike 
ugovora, a budući da navedene odredbe niti nisu primjenjivane.  
 
Punomoćnik poduzetnika Kmag d.o.o. ostao je kod svih navoda iz podneska od 6. ožujka 
2013. i pisane obrane poduzetnika Kmag d.o.o., te je naveo da bi Agencija trebala uzeti u 
obzir činjenicu da je došlo do promjene mjerodavne uredbe o skupnom izuzeću na način da 
su odredbe koje su citirane u izreci rješenja od 2. prosinca 2010. ispuštene iz nove uredbe o 
skupnom izuzeću te se zbog toga izreka rješenja ne bi u ovom trenutku mogla izreći na 
istovjetan način. S obzirom na postojanje posebnih pravnih okolnosti u predmetnoj stvari, 
predložio je oslobođenje poduzetnika Kmag d.o.o. od sankcija, a podredno izricanje 
simbolične upravno-kaznene mjere poduzetniku Kmag d.o.o.  
 
Svjedok D.D., direktor društva [...] u bitnome je izjavio da posluje sa poduzetnikom Kmag od 
[...], a prvi servisni ugovor sklopljen na razdoblje od jedne godine je redovito aneksima 
obnavljan svake godine. Servisni ugovor na neodređeno vrijeme sklopio je s Kmagom d.o.o. 
[...]. Svjedok je naveo da je mogao pregovarati o sadržaju servisnog ugovora, ali nije, budući 
da je bio zadovoljan odredbama tipskog ugovora. Svjedok je izjavio da je rezervne dijelove 
potrebne za obavljanje svoje djelatnosti dobavljao od koga je stigao, odnosno od većeg broja 
različitih poduzetnika uključujući i Kmag d.o.o., međutim Kmag d.o.o. svjedoku nikada nije 
uvjetovao poslovnu suradnju obavezom dobavljanja rezervnih dijelova od Kmaga d.o.o. 
Naime, svjedok je naveo da odredbe servisnog ugovora nisu primjenjivane na njegovu štetu 
te da nikada nije bilo prisile niti je osjećao prijetnju raskidom ugovora od strane poduzetnika 
Kmag d.o.o. ukoliko bi dobavljao rezervne dijelove od drugih poduzetnika, a što je i činio.  
 
Svjedok I.B., vlasnik obrta [...], u svom iskazu u bitnome je naveo da posluje s poduzetnikom 
Kmag d.o.o. od [...] do danas, a navedeni poslovni odnos nikada nije prekinut te traje i 
danas. Servisni ugovori sklapani su na godinu dana sve do [...] kada je sklopljen servisni 
ugovor na neodređeno vrijeme. Svjedok je naveo da nije pokušao izmijeniti pojedine odredbe 
ugovora, a budući da nije vidio ništa sporno. U navedenom razdoblju poslovanja s 
poduzetnikom Kmag d.o.o., svjedok je rezervne dijelove dobavljao od Kmaga d.o.o. i drugih 
poduzetnika primjerice [...],[...],[...],[...] i drugih. Naveo je da nikada nije osjećao pritisak da 
dobavlja dijelove od Kmaga d.o.o. već je dobavljao dijelove od koga je htio, a Kmag d.o.o. 
nikada nije vršio nadzor nad poslovanjem njegovog obrta. Od početka suradnje se 
podrazumijevalo da je riječ o dugoročnoj suradnji, duljoj od razdoblja od jedne godine. 
Svjedok je izjavio da neke dijelove niti nije mogao dobavljati od poduzetnika Kmag d.o.o. kao 
što su primjerice ulja i gume, a budući da Kmag d.o.o. ne vrši opskrbu tim dijelovima. 
Svjedok je dalje naveo da svoju djelatnost vrši prema pravilima struke, a od kojeg dobavljača 
nabavlja ulje i dijelove nije bitno dok ulje odgovara specifikacijama proizvođača. Svjedok je 
naveo da je originalne dijelove za vozila KIA dobavljao od poduzetnika Kmag d.o.o. u 
garancijskom popravku što se i podrazumijeva zbog refundacije troškova od Kmaga d.o.o., a 
izvan toga nije osjećao obvezu naručivati dijelove od tog poduzetnika. Svjedok je dodao da 
niti u garancijskom roku nije imao obvezu dobavljanja dijelova od poduzetnika Kmag d.o.o. te 
da zbog sadržaja predmetnih servisnih ugovora nije pretrpio nikakvu štetu. 
 
Punomoćnik poduzetnika Kmag d.o.o. predao je na zapisnik izjavu I.A., suosnivača [...] 
ovjerenu kod javnog bilježnika dana 21. ožujka 2013. kojom u bitnome izjavljuje da odredbe 
članka 9. i 21. servisnog ugovora koje su rješenjem Agencije utvrđene zabranjenim 
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sporazumom, nikada nisu bile u praktičnoj primjeni. I.A. je naveo da [...] surađuje s Kmag-om 
d.o.o. od [...], ugovor je formalno sklopljen na godinu dana, iako je namjera [...] bila 
dugoročna suradnja. Sukladno navedenoj izjavi, odredba o jednogodišnjem trajanju ugovora 
bila je unesena kako bi [...] imala manje troškove vezano uz pribavljanje bankarske 
garancije. Odredba o ekskluzivitetu u nabavi rezervnih dijelova također nikada nije bila u 
primjeni, a Kmag d.o.o. ne opskrbljuje osnovnim rezervnim dijelovima kao što su motorna 
ulja i automobilske gume. 
 
Spisu je priložena i izjava A.H. osnivača [...], ovjerena od strane javnog bilježnika 22. ožujka 
2013. kojom isti u bitnome izjavljuje da odredbe članaka 9 i 21. nikada nisu bile u praktičnoj 
primjeni niti je Kmag d.o.o. ikada kontrolirao ili pozivao na njihovu primjenu u praksi. Iako je 
ugovor sklopljen na godinu dana, namjera stranaka je bila dugoročna suradnja, što je i 
potvrđeno jer je njihova suradnja trajala više od sedam godina. Odredba o jednogodišnjem 
trajanju je unesena kako bi [...] imao manje troškove jer bi pribavljanje višegodišnje 
bankarske garancije bilo dodatno financijsko opterećenje. Odredba o ekskluzivitetu u nabavi 
rezervnih dijelova nikada nije primjenjivana u praksi, a Kmag d.o.o. ne opskrbljuje osnovnim 
rezervnim dijelovima kao što su motorna ulja i automobilske gume, tako da su tijekom cijele 
suradnje rezervne dijelove nabavljali slobodno i to uglavnom od trećih.  
 
Kmag d.o.o. je predao na zapisnik fakture različitih dobavljača kao dokaz da je [...] u 
razdoblju utvrđene povrede rješenjem od 02.12.2010. naručivala i kupovala motorna ulja, 
gume i rezervne dijelove od drugih dobavljača različitih od poduzetnika Kmag d.o.o., te izlist 
kartica partnera poduzetnika [...] iz kojih su razvidni dobavljači od kojih je taj poduzetnik 
dobavljao ulja, guma i druge rezervne dijelove.  
 
Spisu je priložen izlist poduzetnika [...] s prometom po partnerima koji se odnose na 
razdoblje od 1. siječnja 2006. do 01. siječnja 2010., računi plaćeni od strane kupca [...] 
raznim dobavljačima u razdoblju od 1. siječnja 2006. do 1. siječnja 2010. 
 
Postupajući po raspravnom rješenju od 12. ožujka 2013., Kmag d.o.o. je podneskom od 20. 
ožujka 2013. dostavio izlist prodanih rezervnih dijelova za 2008. godinu, ovjeren potpisom i 
pečatom poduzetnika, navodeći da iz Izlista proizlazi da u smislu rezervnih dijelova, Kmag 
d.o.o. uopće nije prodavao serviserima motorna ulja i automobilske gume. 
 
Članak 52. stavak 5. ZZTN-a propisuje da će Vijeće odlučiti o postojanju uvjeta za izricanje 
upravno-kaznene mjere, odrediti njezinu visinu, kao i rokove i način njezina izvršenja. 
 
 
V. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja  
 
Temeljem članka 30. točke 2., članka 31. u svezi članka 63. ZZTN-a, Vijeće je donijelo 
odluku da se poduzetniku Kmag d.o.o. izrekne simbolična upravno-kaznena mjera u iznosu 
od 50.000,00 kuna (slovima: pedesettisuća kuna) zbog povrede odredbe članka 9. stavka 1. 
ZZTN-a iz 2003., što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem Agencije od 2. prosinca 2010. 
klase: UP/I-030-02/2010-01/015, urbroja: 580-02-10-64-014 i kažnjivo po članku 61. stavku 
1. ZZTN-a iz 2003., a kojoj odgovara odredba članka 61. stavka 1. točke 1. ZZTN-a koji je 
sada na snazi, odnosno jer je sklapanjem zabranjenih sporazuma sa svojim ovlaštenim 
serviserima ograničio tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu prodaje rezervnih dijelova i 
pružanja usluga popravka i održavanja motornih vozila marke KIA na teritoriju Republike 
Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja 2006. do 2. prosinca 2010. 
      
Sukladno odredbi članka 61. točki 1. ZZTN-a, kojoj je sadržajno odgovarajući članak 61. 
stavak 1. ZZTN-a iz 2003, poduzetnika koji sklopi zabranjeni sporazum ili na koji drugi način 
sudjeluje u sporazumu kojim je narušeno tržišno natjecanje, na način opisan odredbom 
članka 8. ZZTN-a, Agencija će kazniti upravno-kaznenom mjerom do najviše 10% vrijednosti 
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ukupnoga prihoda koji je poduzetnik ostvario u posljednjoj godini za koju postoje zaključena 
godišnja financijska izvješća.  
 
Cilj upravno-kaznenih mjera, sukladno članku 60. ZZTN-a, osiguravanje je učinkovitog 
tržišnog natjecanja, kažnjavanje počinitelja povreda ovoga Zakona, otklanjanje štetnih 
posljedica takvih povreda i odvraćanje drugih poduzetnika od kršenja odredaba ZZTN-a. 
 
Sukladno članku 64. stavku 2. ZZTN-a, pri izricanju upravno-kaznene mjere Agencija uzima 
u obzir sve olakotne i otegotne okolnosti kao što su težina povrede, vrijeme trajanja povrede i 
posljedice te povrede za druge poduzetnike na tržištu i potrošače.  
 
Člankom 64. stavkom 4. propisane su okolnosti koje Agencija osobito cijeni olakotnima, a 
stavkom 7. istog članka predviđeno je kako Agencija može dodatno smanjiti iznos upravno-
kaznene mjere poduzetniku koji se nalazi u teškoj financijskoj situaciji i koji je povrijedio 
odredbe ovoga Zakona, ako on podnese Agenciji relevantne dokaze da bi izricanje upravno-
kaznene mjere u iznosu kako je to propisano ovim Zakonom nepovratno ugrozilo njegovu 
ekonomsku održivost i dovelo do potpunog gubitka vrijednosti njegove imovine.  
 
Sukladno članku 64. stavku 8. ZZTN-a, Agencija može poduzetniku izreći simboličnu 
upravno-kaznenu mjeru i u drugim slučajevima u kojima je utvrđeno da narušavanje tržišnog 
natjecanja nije bilo značajno, odnosno da nije imalo negativan učinak na tržištu. Razloge za 
takvu odluku Agencija mora posebno obrazložiti. 
 
Uzevši u obzir navedene zakonske odredbe, Vijeće je utvrdilo kako su takve posebne 
okolnosti prisutne u ovom slučaju. Naime, imajući u vidu činjenicu da odredbe servisnih 
ugovora koje su rješenjem od 2. prosinca 2010. utvrđene zabranjenim sporazumom, nisu 
izvršavane, Vijeće je utvrdilo kako predmetni sporazum nije postigao značajan učinak na 
tržištu, odnosno kako narušavanje tržišnog natjecanja u konkretnom slučaju nije bilo 
značajno.  
 
Temeljem dokumentacije priložene spisu i to faktura različitih dobavljača [...], kartica partnera 
[...] i izlista računa dobavljača [...], Agencija je utvrdila da su navedeni servisi u razdoblju od 
1. siječnja 2006. do 1. siječnja 2010. dobavljali automobilske gume, motorna ulja i neke 
rezervne dijelove od većeg broja dobavljača. Agencija je također utvrdila da Kmag d.o.o. ne 
obavlja djelatnost opskrbe motornim uljima i automobilskim gumama.  
 
Temeljem izlista prometa po partnerima autoservisa [...], Agencija je utvrdila da je taj 
poduzetnik u razdoblju od 1. siječnja 2006. do 1. siječnja 2010. dobavio najmanje [400-450] 
rezervni dio branda KIA od poduzetnika [...], najmanje [30-40] dijelova branda KIA od 
poduzetnika [...] najmanje [30-40] autodijelova KIA branda od [...], te najmanje [20-30] 
autodijelova branda KIA od poduzetnika [...]. 
 
Temeljem navedenih utvrđenja te iskaza svjedoka saslušanih na glavnoj raspravi i izjava 
servisera priloženih spisu, Vijeće je poklonilo vjeru navodima svjedoka i poduzetnika Kmag 
d.o.o. da odredba članka 9. servisnih ugovora naslova «Rezervni dijelovi, ulja i tekućine» 
kojom se servis obvezao, da će pri svim popravcima (garancijskim i negarancijskim) kao i pri 
svim popravcima, koje distrbuter kupcu besplatno nudi, isključivo ugrađivati rezervne 
dijelove, koje će mu isporučiti distributer, uistinu nije bila u primjeni. 
 
Vezano uz odredbu članka 21. servisnih ugovora kojom je uređeno trajanje servisnih 
ugovora na godinu dana, Vijeće je cijenilo ukupno trajanje servisnih ugovora utvrđeno 
rješenjem Agencije od 2. prosinca 2010., i činjenicu da mnogi traju i danas.  
 
Pri izricanju upravno-kaznene mjere, Vijeće je osobito cijenilo činjenicu da je Kmag d.o.o. 
tijekom postupka ocjene sporazuma, odnosno tijekom 2010. godine, a prije nego je Agencija 
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rješenjem klase: UP/I 030-02/2010-01/015, urbroja: 580-02-10-64-014 od 2. prosinca 2010. 
utvrdila povredu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, izmijenio odredbe članka 9. i članka 21. 
svih servisnih ugovora iz točke II. izreke rješenja, odnosno sklopio servisne ugovore sa 
svojim serviserima na neodređeno vrijeme. Sa osam servisera je sklopio izmijenjene ugovore 
prije 3. svibnja 2010. odnosno prije donošenja zaključka o pokretanju postupka klase: UP/I 
030-02/2010-01/015. 
 
Vijeće je uzelo u obzir i postupanje poduzetnika Kmag d.o.o. po nalogu Agencije iz točke V. 
izreke rješenja od 2. prosinca 2010., odnosno usklađivanje odredbe članka 9. s propisima o 
zaštiti tržišnog natjecanja u servisnim ugovorima iz točke III. izreke rješenja, u ostavljenom 
roku, kao i činjenicu da Kmag d.o.o. nije ranije kažnjavan za povredu odredaba ZZTN-a. 
 
Slijedom svega navedenog, Vijeće je utvrdilo postojanje posebnih okolnosti u smislu članka 
64. stavka 8. ZZTN-a, odnosno da povreda utvrđena rješenjem od 2. prosinca 2010. nije 
imala negativan učinak na tržištu, te stoga Agencija može poduzetniku izreći simboličnu 
upravno-kaznenu mjeru. 
 
Isto tako, Vijeće smatra da bi izricanje upravno-kaznene mjere primjenom dvostupanjske 
metodologije izračuna iz članka 64. stavaka 2. i 3. ZZTN-a sukladno kojoj se osnovni iznos 
upravno-kaznene mjere obračunava u postotku prihoda koji je poduzetnik ostvario isključivo 
od obavljanja djelatnosti na utvrđenom mjerodavnom tržištu na kojem je povrijeđen zakon, i 
koji se množi s brojem trajanja povrede, a nakon toga se smanjuje ili povećava ovisno o 
utvrđenim olakotnim i/ili otegotnim okolnostima, dovelo do izricanja previsoke upravno-
kaznene mjere koja ne bi bila u skladu s težinom i značajem, odnosno posljedicama 
konkretne povrede. 
 
Stoga se Vijeće odlučilo na izricanje simbolične upravno-kaznene mjere u iznosu od 
50.000,00 kuna, jer će se navedenom upravno-kaznenom mjerom, postići cilj primjerenog 
kažnjavanja poduzetnika Kmag d.o.o. 
 
Naime, iako odredbe servisnih sporazuma koje su rješenjem Agencije od 2. prosinca 2010. 
utvrđene zabranjenim sporazumom nisu imale značajan učinak na tržišno natjecanje, 
potrebno je naglasiti da Kmag d.o.o. kao poduzetnik koji je temeljem ugovornog odnosa s 
poduzetnikom KIA Motors, sa sjedištem u Seoulu, Republika Koreja, stekao ovlaštenje za 
ustroj distribucijske i servisne mreže za teritorij Republike Hrvatske, kao strana koja određuje 
kriterije za ulazak u njegovu prodajnu i servisnu mrežu, snosi posebnu odgovornost za 
postupanje prema poduzetnicima-serviserima u svojoj servisnoj mreži.  
 
Nije utemeljen navod poduzetnika Kmag d.o.o. da je u odnosu na dio povreda utvrđenih 
rješenjem Agencije od 2. prosinca 2010., koje su nastale sklapanjem sporazuma tijekom 
2006. godine nastupila apsolutna odnosno relativna zastara vođenja postupka utvrđivanja 
sankcija. Člankom 64. ZZTN-a iz 2003. propisano je da prekršajni postupak zbog povrede 
ZZTN-a ne može biti pokrenut kada proteknu tri (3) godine od dana počinjenja prekršaja 
(relativna zastara), da se zastarijevanje prekida svakom radnjom Agencije poduzetom radi 
progona počinitelja, te da poslije svakog prekida zastara počinje ponovo teći, ali da se 
prekršajni postupak ne može ni u kom slučaju voditi po isteku dvostrukog vremena za 
relativnu zastaru.  
 
S obzirom da je u konkretnom slučaju riječ o kontinuiranoj povredi ZZTN-a, čije počinjenje 
počinje teći sve dok traje to protupravno stanje, dakle od 1. siječnja 2006. do 2. prosinca 
2010., zastarne rokove potrebno je računati od prestanka počinjenja odnosno prestanka 
protupravnog stanja. Stoga, u trenutku pokretanja predmetnog postupka utvrđivanja uvjeta 
za izricanje upravno-kaznene mjere nije nastupila zastara (relativna i apsolutna) progona 
počinitelja prekršaja po ZZTN-u iz 2003.  
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U svakom slučaju, budući da u trenutku stupanja na snagu ZZTN-a, odnosno 1. listopada 
2010., nije nastupila zastara (relativna i apsolutna) progona počinitelja prekršaja po ZZTN-u 
iz 2003., u predmetnoj stvari primjenjuju se novi produljeni rokovi iz članaka 71. ZZTN-a. 
 
Člankom 71. stavkom 1. ZZTN-a propisano je da postupak utvrđivanja povrede ZZTN-a i 
izricanja upravno kaznene mjere zbog počinjenja te povrede ne može biti pokrenut kada 
protekne rok od 5 godina od dana počinjenja povrede ZZTN-a, dok se člankom 71. stavcima 
2., 3. i 4. ZZTN-a propisuje da se u slučaju kontinuirane ili ponavljane povrede ZZTN-a 
vrijeme zastare računa od dana kada je prestala povreda ZZTN-a, a zastarijevanje se 
prekida sa svakom radnjom Agencije, poduzetom radi utvrđivanja počinjenja povrede ZZTN-
a i izricanja upravno-kaznene mjere zbog te povrede. Poslije svakog prekida zastara počinje 
ponovno teći, ali se postupak ni u kojem slučaju ne može voditi protekom dvostrukog 
vremena određenog člankom 71. stavkom 1. ZZTN-a. 
 
Vrhovni sud Republike Hrvatske je vezano uz zastaru progona počinitelja zauzeo pravni stav 
u odluci I Kž-256783 od 9. studenog 1983., te u odluci Kzz 5/1998-2, da zastara nije privilegij 
za počinitelja, nego institut donesen zbog oportuniteta pa se pitanje primjene blažeg zakona 
ne postavlja u odnosu na pitanje zastarijevanja. Prema tome apsolutna zastara se, ako po 
prijašnjem zakonu nije nastupila do časa odlučivanja, prosuđuje prema novom zakonu i onda 
kada je novim zakonom produljen rok zastare, i onda kada bi zastara bila čak novim 
zakonom i posve ukinuta.  
 
Iako u predmetnoj stvari nije riječ o kaznenom progonu, navedeni stav Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske primjenjiv je, na odgovarajući način, i na pitanja zastare u postupcima 
utvrđivanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere. 
 
 
VI. Izvršenje upravno-kaznene mjere 
 
Temeljem članka 70. stavka 1. ZZTN-a, upravno-kaznena mjera uplaćuje se po konačnosti 
rješenja ukoliko nije uložena tužba, odnosno po pravomoćnosti sudske odluke, uračunavajući 
iznos upravno-kaznene mjere i zakonske zatezne kamate od dana dostave stranci rješenja 
Agencije do dana plaćanja. 
 
Navedeni iznos uplaćuje se u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na račun broj: 
1001005-1863000160, model 64, poziv na broj odobrenja: 6092-20833-(OIB uplatitelja). 
 
Nakon izvršene uplate, obveznik uplate dužan je uplatnicu, kao dokaz o izvršenoj uplati 
upravno-kaznene mjere, dostaviti Agenciji žurno, a najkasnije po isteku roka od 15 (petnaest) 
dana od dana pravomoćnosti rješenja s pozivom na broj klase: UP/I 034-03/2012-03/004. 
 
Temeljem članka 70. stavka 3. ZZTN, ako poduzetnik u roku ne uplati upravno-kaznenu 
mjeru, Agencija će obavijestiti Područni ured Porezne uprave Ministarstva financija na čijem 
je području sjedište kažnjene osobe, radi naplate upravno-kaznene mjere prisilnim putem 
prema propisima o prisilnoj naplati poreza. Upravno-kaznena mjera koja na zahtjev Agencije 
prisilno naplaćuje Porezna uprava uplaćuju se izravno u korist državnog proračuna. 
 
Stoga je temeljem odluke Vijeća odlučeno kao izreci ovog rješenja. 
 
 
VII. Troškovi postupka 
 
Na glavnoj raspravi održanoj 27. ožujka 2013. Kmag d.o.o. je predao u spis zahtjev za 
naknadu troškova postupka i to: za obrazloženi podnesak od 6. ožujka 2013. po tbr. 20 točke 
2., podredno tbr. 1.toč. 3.; tbr. 37.toč.1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad 
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odvjetnika («Narodne novine» 142/12, dalje: Tarifa) 4000 bodova; zastupanje na glavnoj 
raspravi 12. ožujka 2013. i 27. ožujka 2013. po tbr. 21.toč.1, podredno tbr. 4. toč.1. alineja 7, 
tbr.37.toč.1. tarife 8000 bodova, što ukupno iznosi 12000 bodova, odnosno 120.000,00 kuna 
+ PDV (25%) (tbr. 42), sveukupno 150.000,00 kuna. 
 
Sukladno članku 161. stavku 2. («Narodne novine» broj 47/09, dalje: ZoUP) u postupcima 
pokrenutim na zahtjev stranke ili više njih s protivnim interesima troškove postupka snosi 
stranka na zahtjev koje je postupak pokrenut ili protiv koje se vodio postupak koji je za nju 
nepovoljno okončan, ako nije drukčije propisano.  
 
Sukladno članku 161. stavku 4. ZoUP o troškovima postupka odlučuje se rješenjem o 
upravnoj stvari.  
 
Budući da je predmetna upravna stvar okončana izricanjem upravno-kaznene mjere dakle 
nepovoljno za poduzetnika Kmag d.o.o., te da je Kmag d.o.o. povredom propisa o zaštiti 
tržišnog natjecanja koje je utvrđeno rješenjem Agencije klase: UP/I-030-02/2010-01/015, 
urbroja: 580-02-10-64-014, sam prouzročio pokretanje predmetnog postupka, taj poduzetnik 
sukladno članku 161. stavku 2. ZoUP sam snosi troškove predmetnog upravnog postupka. 
 
Slijedom navedenog, Agencija je temeljem odluke Vijeća odlučila kao u točki II. izreke ovoga 
rješenja. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, 
ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod nadležnog upravnog suda u roku 
od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja. 
 
 
Predsjednica Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
mr.sc. Olgica Spevec 
 
 
 
Napomena: 
 
Budući da podaci označeni [...] i podaci u rasponima predstavljaju poslovnu tajnu u smislu 
članka 53. ZZTN-a, isti su izuzeti od objavljivanja te su izostavljeni iz teksta, odnosno koriste 
se podaci u rasponu. 




