
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: UP/I 034-03/14-03/001 
Urbroj: 580-10/65-2014-013 
Zagreb, 13. listopada 2014. 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 30. točke 2., članka 31., članka 52. 
stavka 6. i članka 58. stavka 1. točke 12., članka 63. i članka 70. stavka 1. Zakona o zaštiti 

tržišnog natjecanja („Narodne novine“, brojevi: 79/09 i 80/13) u postupku utvrđivanja 

uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere poduzetniku Ivanu Obadu, vlasniku Obrta za 
popravak, održavanje i trgovinu „Auto Obad“ servis, sa sjedištem u Zagrebu, Avenija 
Dubrava 126, radi povrede odredbe članka 32. točke 1. a) Zakona o zaštiti tržišnog 
natjecanja, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, u sastavu: Mladen 
Cerovac, mag. iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica predsjednika Vijeća, 
mr. sc. Tatjana Peroković i Denis Matić, dipl. iur., članovi Vijeća, sa sjednice 35/2014., 
održane 13. listopada 2014., po službenoj dužnosti donosi sljedeće 
 
 
RJEŠENJE 
 

I. Utvrđuje se da poduzetnik Ivan Obad, vlasnik Obrta za popravak, održavanje i 
trgovinu „Auto Obad“ servis, sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrava 126, nije 
postupio po zahtjevima Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 8. studenoga 2013, 
17. prosinca 2013. i 26. veljače 2014., čime je, u razdoblju od 4. prosinca 2013. do 
dana donošenja ovoga rješenja, odnosno do 13. listopada 2014., u neprekinutom 
trajanju, postupio protivno odredbi članka 32. točke 1. a) Zakona o zaštiti tržišnog 
natjecanja i time ostvario obilježje djela iz članka 63. Zakona o zaštiti tržišnog 
natjecanja. 
 

II. Poduzetniku Ivanu Obadu, vlasniku Obrta za popravak, održavanje i trgovinu „Auto 
Obad“ servis, sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrava 126, izriče se upravno-
kaznena mjera u iznosu od 50.000,00 kuna (slovima: pedeset tisuća kuna). 
 
Rok izvršenja: 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti rješenja. 

 
 
Obrazloženje 
 
1. Činjenični opis propuštanja postupanja radi pokretanja postupka 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), na temelju članka 32. točke 1. a) 
ZZTN-a, u predmetu klase: 034-08/2013-01/216, naziva: „Istraživanje tržišta obveznog 
osiguranja od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj“, provela je istraživanje 
tržišta obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj. 
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Radi stjecanja određenih saznanja koja su bitna za ispitivanje tržišta i utvrđivanje stanja na 
predmetnom tržištu, Agencija je dopisom klase: 034-08/2013-01/216, urbroja: 580-05/65-
2013-018, od 8. studenoga 2013., pozvala poduzetnika Ivana Obada, vlasnika Obrta za 
popravak, održavanje i trgovinu „Auto Obad“ servis, sa sjedištem u Zagrebu, Avenija 
Dubrava 126 (dalje: poduzetnik Ivan Obad), da, sukladno odredbi članka 32. točke 1. a) 
ZZTN-a, Agenciji dostavi određena očitovanja, podatke i dokumentaciju.  
 
Uvidom u obavijest Hrvatske pošte o izvršenoj dostavi, Agencija je utvrdila kako je dopis 
klase: 034-08/2013-01/216, urbroja: 580-05/65-2013-018, od 8. studenoga 2013., poduzetnik 
Ivan Obad zaprimio 13. studenoga 2013., s rokom dostave 3. prosinca 2013. 
 
S obzirom na to da poduzetnik Ivan Obad u otvorenom roku nije dostavio tražene podatke, 
niti je naveo razloge za nedostavu podataka, Agencija je dopisom klase: 034-08/2013-
01/216, urbroja: 580-05/65-2013-038, od 17. prosinca 2013., ponovo pozvala poduzetnika 
Ivana Obada na dostavu traženih očitovanja, podataka i dokumentacije. 
 
Uvidom u obavijest Hrvatske pošte o izvršenoj dostavi predmetnog dopisa, Agencija je 
utvrdila kako je dopis klase: 034-08/2013-01/216, urbroja: 580-05/65-2013-038, od 17. 
prosinca 2013., poduzetnik Ivan Obad zaprimio 19. prosinca 2013., s rokom dostave 30. 
prosinca 2013. 
 
Poduzetnik Ivan Obad ni po drugom zahtjevu Agencije nije dostavio tražena očitovanja, 
podatke i dokumentaciju niti se očitovao o razlozima za nedostavu podataka. 
 
Stoga je Agencija dopisom klase: 034-08/2013-01/216, urbroja: 580-05/65-2014-042, od 26. 
veljače 2014., po treći put pozvala poduzetnika Ivana Obada na dostavu traženih očitovanja, 
podataka i dokumentacije.  
 
Uvidom u obavijest Hrvatske pošte o izvršenoj dostavi predmetnog dopisa, Agencija je 
utvrdila kako je dopis klase: 034-08/2013-01/216, urbroja: 580-05/65-2014-042, od 26. 
veljače 2014., poduzetnik Ivan Obad zaprimio 28. veljače 2014., s rokom dostave 10. ožujka 
2014. 
 
Poduzetnik Ivan Obad ni po trećem zahtjevu Agencije nije dostavio zatražena očitovanja, 
podatke i dokumentaciju niti se očitovao o razlozima za nedostavu podataka. 
 
Agencija je utvrdila kako su sva tri dopisa Agencije uredno dostavljena poduzetniku Ivanu 
Obadu te da je on pritom bio upozoren na posljedicu nepostupanja po zahtjevu Agencije u 
smislu članka 63. ZZTN-a. 
 
2. Zaključak o pokretanju postupka i Obavijest o utvrđenom činjeničnom stanju 
 
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja, na sjednici 16/2014., održanoj 29. travnja 2014., 
sukladno ovlastima iz članka 30. točke 2., članka 31., članka 35., članka 39. i članka 52., 
vezano uz članak 63. ZZTN-a, donijelo je odluku o pokretanju postupka radi utvrđivanja 
uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere poduzetniku Ivanu Obadu zbog povrede članka 
32. točke 1. a) čime je ispunio obilježje djela opisanog u članku 63. ZZTN-a. 
 
Agencija je u smislu članka 52. stavka 1. ZZTN-a poduzetniku Ivanu Obadu dostavila 
Obavijest o utvrđenom činjeničnom stanju u ovom predmetu te sukladno članku 52. stavku 2. 
ZZTN-a, poziv na glavnu raspravu. 
 
Agencija je u rečenoj Obavijesti o utvrđenom činjeničnom stanju, između ostalog, pozvala 
poduzetnika Ivana Obada da Agenciji u roku od dvadeset dana od dana dostave rečene 
obavijesti Agenciji dostavi pisanu obranu te predloži dodatne dokaze ako ih ima. Obavijest o 
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utvrđenom činjeničnom stanju poduzetnik Ivan Obad zaprimio je 13. svibnja 2014., međutim 
nije Agenciji dostavio pisanu obranu. 
 
3. Glavna rasprava 
 
Agencija je dopisom klase UP/I 034-03/14-03/001, urbroja: 580-05/65-2014-004, od 8. 
svibnja 2014., pozvala na glavnu raspravu poduzetnika Ivana Obada. U pozivu za glavnu 
raspravu navedeno je da će sukladno članku 52. stavku 3. točki 6. ZZTN-a u slučaju 
nedolaska po prvom pozivu stranka biti ponovo pozvana, dok u slučaju ponovnog nedolaska 
može biti određeno njezino prisilno dovođenje ili će se glavna rasprava održati bez njene 
nazočnosti. 
 
Budući da poduzetnik Ivan Obad nije pristupio na glavnu raspravu, iako mu je poziv uredno 
dostavljen 13. svibnja 2014., niti je svoj nedolazak opravdao, glavna je rasprava odgođena te 
je zakazana za 4. srpnja 2014.  
 
S obzirom na to da 4. srpnja 2014. poduzetnik Ivan Obad nije pristupio na glavnu raspravu, 
iako mu je poziv uredno dostavljen, glavna rasprava je u smislu članka 52. stavka 3. točke 6. 
ZZTN-a održana bez njegove nazočnosti. 
 
4. Odluka Vijeća  
 
Na temelju članka 30. točke 2. te članka 31. u svezi s člankom 63. ZZTN-a, Vijeće je donijelo 
odluku kojom se utvrđuje da poduzetnik Ivan Obad nije postupio po zahtjevu Agencije u 
smislu članka 32. točke 1. a) ZZTN-a čime je ispunio obilježje djela opisanog u članku 63. 
ZZTN-a, odnosno ispunjene su zakonske pretpostavke za izricanje upravno-kaznene mjere. 
 
Predmetnu je odluku Vijeće donijelo jer je u postupku uvidom u obavijesti Hrvatske pošte 
nesporno dokazano kako su tri predmetna zahtjeva Agencije uredno dostavljena poduzetniku 
Ivanu Obadu te da on nije postupio po zahtjevima Agencije radi dostave podataka važnih za 
ispitivanje tržišta i utvrđivanja stanja na tržištu.  
 
Stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja. 
 
Vijeće je odlučilo da se poduzetniku Ivanu Obadu izrekne upravno-kaznena mjera u iznosu 
od 50.000,00 kuna (slovima: pedeset tisuća kuna). 
 
Sukladno odredbi članka 63. ZZTN-a, propisano je da će se upravno-kaznenom mjerom od 
10.000,00 do 100.000,00 kuna kazniti poduzetnik koji nema položaj stranke u postupku, a 
koji ne postupi po zahtjevu Agencije (članak 32. točka 1. a) i b)). 
 
Prilikom izricanja upravno-kaznene mjere Vijeće je uzelo u obzir cilj upravno-kaznene mjere 
iz članka 60. ZZTN-a, a posebno u ovom slučaju odvraćanje drugih poduzetnika od kršenja 
odredaba ZZTN, te je cijenilo sve u postupku utvrđene olakotne i otegotne okolnosti. 
 
Vijeće je kao olakotnu okolnost u ovom postupku cijenilo činjenicu da poduzetnik Ivan Obad 
nije ranije kažnjavan za povredu odredbe ZZTN-a za koju mu je izrečena predmetna 
upravno-kaznena mjera. 
 
Vijeće je kao otegotne okolnosti u ovom postupku cijenilo činjenicu da poduzetnik Ivan Obad 
nije postupio po zahtjevima Agencije, činjenicu da nije dostavio obrazloženje o postojanju 
razloga za nedostavu podataka, činjenicu da tijekom postupka nije surađivao s Agencijom, 
kao i činjenicu da je riječ o predsjedniku Obrtničke komore Zagreb, koji bi i zbog svog 
položaja trebao biti primjer ostalim poduzetnicima i surađivati s Agencijom. Pritom je 
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potrebno naglasiti kako su u predmetnom istraživanju tržišta svi ostali poduzetnici od kojih je 
Agencija zatražila očitovanja, podatke i dokumentaciju redom udovoljili njenom zahtjevu. 
 
Stoga je odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja. 
 
5. Izvršenje upravno-kaznene mjere 
 
Sukladno članku 70. stavku 2. ZZTN-a, upravno-kaznena mjera uplaćuje se po izvršnosti 
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: 
HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj odobrenja: 6092-20833-(OIB 
uplatitelja). 
 
Nakon izvršene uplate obveznik uplate dužan je uplatnicu, kao dokaz o obavljenoj 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 034-03/14-03/001. 
 
Sukladno članku 70. stavka 3. ZZTN-a, 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 uplaćuje se izravno u korist državnog proračuna. 
 
Stoga je odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja. 
 
Slijedom navedenog, Agencija je na temelju odluke Vijeća odlučila kao u izreci ovog rješenja. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni 
spor kod Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana 
dostave ovoga rješenja. 
 
 
Predsjednik Vijeća  
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag. iur. 
 
 
 
 
 


