
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: UP/I 034-03/2014-01/016 
Urbroj: 580-07/2014-26-010 
Zagreb, 30. srpnja 2014. 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 30., članka 31., članka 58. točke 
17. u svezi članka 47. stavka 7. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj: 
79/09 i 80/13) povodom zahtjeva za uvid u spis poduzetnika Marlu d.o.o., sa sjedištem u 
Splitu, Omiška 6, zastupanog po g. Mariu Zlendiću, direktoru, kao podnositelja inicijative u 
upravnoj stvari utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zloporabom vladajućeg položaja 
protiv poduzetnika Adriatel d.o.o. sa sjedištem u Novoj Mokošici, Vinogradska 32, 
zastupanog po g. Davoru Bonačiću, direktoru, okončanoj donošenjem rješenja klasa: UP/I 
034-03/2014-01/016, urbroj: 580-07/26-2014-002 od 3. srpnja 2014., temeljem odluke Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 29/2014. sjednice, održane 30. srpnja 2014., donosi 
sljedeće 
 
RJEŠENJE 
 

I. Odbija se zahtjev poduzetnika  Marlu d.o.o., sa sjedištem u Splitu, Omiška 6, 
zastupanog po g. Mariu Zlendiću, direktoru, za uvid u očitovanje poduzetnika 
Adriatel d.o.o. sa sjedištem u Novoj Mokošici, Vinogradska 32, zastupanog po g. 
Davoru Bonačiću, direktoru, od 27. svibnja 2014. zaprimljeno u Agenciji za zaštitu 
tržišnog natjecanja 29. svibnja 2014.  

 
II. Odbija se zahtjev poduzetnika Marlu d.o.o., sa sjedištem u Splitu, Omiška 6, 

zastupanog po g. Mariu Zlendiću, direktoru, za uvid u sporazum o posredovanju 
sklopljen između poduzetnika Adriatel d.o.o., sa sjedištem u Novoj Mokošici, 
Vinogradska 32, zastupanog po g. Davoru Bonačiću, direktoru i poduzetnika 
Marlink AS, Norway, od 15. prosinca 2008. zaprimljen u Agenciji za zaštitu 
tržišnog natjecanja 29. svibnja 2014.  

 
Obrazloženje 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) temeljem inicijative poduzetnika 
Marlu d.o.o., sa sjedištem u Splitu, Omiška 6, zastupanog po g. Mariu Zlendiću, direktoru 
(dalje: Marlu d.o.o.), za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja 
zloporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Adriatel d.o.o., sa sjedištem u Novoj 
Mokošici, Vinogradska 32, zastupanog po g. Davoru Bonačiću, direktoru (dalje: Adriatel 
d.o.o.) po službenoj dužnosti donijela je 3. srpnja 2014. rješenje (klasa: UP/I 034-03/2014-
01/016, urbroj: 580-07/26-2014-002; dalje: Rješenje) kojim se odbacuje inicijativa 
poduzetnika Marlu d.o.o. jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 
 
Dana 14. srpnja 2014. Agencija je zaprimila zahtjev poduzetnika Marlu d.o.o., kojim se 
temeljem članka 47. stavka 5. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj: 
79/09 i 80/13; dalje: ZZTN), traži uvid u dokumentaciju na kojoj se temelji Rješenje. 
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U svezi zaprimljenog zahtjeva, Agencija je u smislu članka 47. stavka 5. ZZTN-a, dopisom 
(klasa: UP/I 034-03/2014-01/016, urbroj: 580-07/26-2014-00 6, od 14. srpnja 2014.) pozvala 
poduzetnika Marlu d.o.o. da 21. srpnja 2014. izvrši uvid u spise predmeta koji se u Agenciji 
vode pod klasom: UP/I 034-03/2014-01/016, klasom: 034-08/2013-01/240 i klasom: 031-
02/11-01/009. 
  
U predmetnom dopisu Agencije, poduzetnik Marlu d.o.o. obaviješten je u smislu članka 47. 
stavka 4. ZZTN-a, kako iznimno, ne mogu se razgledati niti prepisivati nacrti rješenja 
Agencije, službeni referati te zapisnici ili tonski zapisi sa sjednica Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja, interne upute i zabilješke o predmetu, sva prijepiska između Agencije i Europske 
komisije, kao i prijepiska između Agencije i tijela za zaštitu tržišnog natjecanja drugih država i 
njihovih udruženja, te druge isprave koje se smatraju poslovnom tajnom u smislu članka 53. 
ZZTN-a. 
 
Dana 21. srpnja 2014. poduzetniku Marlu d.o.o. omogućen je uvid u gore navede spise osim 
u sporazum o posredovanju koji su sklopili poduzetnik Adriatel d.o.o. i poduzetnik Marlink 
AS, Norway, od 15. prosinca 2008. zaprimljen u Agenciji 29. svibnja 2014. (dalje: Sporazum) 
te dio očitovanja poduzetnika Adriatel d.o.o. koji se u binome odnosi na neslužbeni prijevod 
točke 2.2. Sporazuma, s engleskog na hrvatski jezik. 
 
Dana 21. srpnja 2014. poduzetnik Marlu d.o.o. dostavio je Agenciji zahtjev kojim se traži uvid 
u: 
 
1. Očitovanje poduzetnika Adriatel d.o.o.; 
2. Podatke koji su od značenja za poslovno povezivanje Adriatel d.o.o. sa pravnim osobama, 
a po pitanju pružanja svih usluga u satelitskim komunikacijama na brodovima Republike 
Hrvatske u pomorskoj plovidbi. 
 
Uvidom u sadržaj zaprimljenog zahtjeva poduzetnika Marlu d.o.o. Agencija je utvrdila kako 
se isti odnosi na dokumentaciju koja je činila dio spisa predmeta u koje je omogućen uvid  
dana 21. srpnja 2014., odnosno nije riječ o dokumentaciji koja je zaprimljena nakon 
izvršenog uvida u spis poduzetnika Marlu d.o.o. 
 
Nadalje, tražena dokumentacija predstavlja poslovnu tajnu poduzetnika u smislu članka 53. 
stavka 2. točke 2. ZZTN-a, a koja se iznimno ne može razgledati u smislu članka 47. stavka 
4. ZZTN-a. 
 
Stoga je Agencija temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 29/2014. sjednice, 
održane 30. srpnja 2014. u smislu članaka 30., 31., 47. stavka 7. i 58. točke 17. a u svezi 
članka 47. stavka 4. ZZTN-a, odlučila kao u izreci ovog rješenja. 
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Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali podnositelj zahtjeva može tužbom pokrenuti 
upravni spor kod Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od 
dana dostave ovog rješenja. 
 
 
 
 
S poštovanjem, 
 
Predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
Mladen Cerovac, mag. iur. 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Marlu d.o.o. (g. Mario Zlendić, direktor), Omiška 6, 21 000 Split; 
2. Pisarnica; ovdje. 


