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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka 38. stavaka 5. i 9. te 
članka 58. stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 
79/09 i 80/13), postupajući po inicijativi poduzetnika Zlatni lipanj j.d.o.o., sa sjedištem u Zlatar 
Bistrici, Kolodvorska 4a, zastupanog po direktoru Hrvoju Šimiću, kojoj je naknadno pristupio i 
Hrvoje Šimić, iz Zagreba, Bleiweisova 27, za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, 
ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv 
poduzetnika Hrvatske šume d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 
2, zastupanog po Ivanu Paveliću, predsjedniku uprave i Mariji Vekić, članu uprave, na 
temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag. iur., 
predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica predsjednika Vijeća, Denis Matić, dipl. 
iur., mr. sc. Ljiljana Pavlic i mr. sc. Tatjana Peroković, članovi Vijeća, sa sjednice 37/2016., 
održane 12. prosinca 2016., donosi sljedeće 
 
 
RJEŠENJE 
 
Inicijativa se odbacuje jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.  
 
 
Obrazloženje 
 
1. Inicijativa za pokretanje postupka 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 16. lipnja 2016., 
sukladno članku 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09 i 80/13; 
dalje: ZZTN), inicijativu poduzetnika Zlatni lipanj j.d.o.o., sa sjedištem u Zlatar Bistrici, 
Kolodvorska 4a (dalje: Zlatni lipanj), za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe 
vladajućeg položaja protiv poduzetnika Hrvatske šume d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, 
Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2 (dalje: Hrvatske šume).  
 
U predmetnoj inicijativi podnositelj u bitnome navodi kako su Hrvatske šume zlouporabile 
vladajući položaj na način da su onemogućile u cijelosti pristup tržištu divlje vrste samoniklog 
bilja smilje, odbijajući u razdoblju od 15. lipnja do 15. kolovoza 2016. zaključiti ugovor o 
sakupljanju kojim mu daju pravo na sakupljanje divlje vrste smilje na područjima kojima 
upravljaju, a koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Dubrovačko-neretvanske 
županije te na otocima Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije. 
 
Agencija je 30. kolovoza 2016. zaprimila podnesak Hrvoja Šimića, iz Zagreba, Bleiweisova 
27, kojim pristupa svim navodima i prijedlozima iz predmetne inicijative te dostavlja podatke 
o sakupljenim količinama smilja na području kojim gospodare Hrvatske šume u razdoblju od 
2012. do 2015., kao i preslike članaka o konferenciji za novinare g. Sretena Jukića.  
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Također, Zlatni lipanj i Hrvoje Šimić dostavili su u podnesku zaprimljenom 27. listopada 
2016. podatke o količini ubranog smilja u razdoblju od 2012. do 2015. godine. 
 
2. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu 
 
Sukladno odredbi članka 32. točke 1. ZZTN-a, a radi utvrđivanja postojanja dostatnih indicija 
za pokretanje postupka u smislu članka 39. ZZTN-a, Agencija je provela prethodno 
ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu, pri čemu je napravila uvid u sadržaj inicijative i 
priloge dostavljene u njenom privitku, podnesak Hrvoja Šimića zaprimljen 30. kolovoza 2016. 
zajedno s privicima, podnesak Zlatnog lipnja i Hrvoja Šimića zaprimljen 27. listopada 2016. 
zajedno s privicima, zatim u predmete Agencije klase: UP/I 034-03/13-01/024, UP/I 034-
03/14-01/014, UP/I 034-03/14-01/021 i UP/I 034-03/15-01/009 te u presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske pod poslovnim brojevima: UsII-97/2013-6 od 19. ožujka 
2014., UsII-86/14-15 od 30. studenog 2015., UsII-132/15-11 od 11. studenog 2015. i UsII-
41/15-16 od 30. studenog 2015. 
 
Sukladno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, da bi bila riječ o sprječavanju, 
ograničavanju ili narušavanju tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja, na što 
upućuju podnositelji inicijative, moraju istodobno biti ispunjena dva uvjeta i to: da se 
konkretan poduzetnik nalazi u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu u smislu članka 
12. ZZTN-a te da taj vladajući položaj zlouporabljuje na neki od načina navedenih u članku 
13. ZZTN-a. 
 
Prema članku 12. ZZTN-a, 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. 
 
Uzimajući u obzir regulativu kojom je pravno regulirana predmetna materija te inicijativu 
tužitelja, Agencija je kao mjerodavno tržište u konkretnom slučaju, u smislu članka 7. ZZTN-
a, odredila tržište sakupljanja samoniklog zaštićenog ljekovitog i aromatičnog bilja na 
teritoriju Republike Hrvatske.  
 
Budući da je predmetno tržište već bilo predmetom analize Agencije po ranijim inicijativama 
Zlatnog lipnja za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv 
Hrvatskih šuma, Agencija je izvršila uvid u predmete klase: UP/I 034-03/13-01/024, UP/I 034-
03/14-01/014, UP/I 034-03/14-01/021 i UP/I 034-03/15-01/009. 
 
Predmetne inicijative Agencija je odbacila iz razloga što ne postoje uvjeti za pokretanje 
postupka po službenoj dužnosti, prvenstveno zbog činjenice da se Hrvatske šume ne nalaze 
u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu, a takve je odluke Agencije potvrdio Visoki 
upravni sud Republike Hrvatske presudama pod poslovnim brojevima: UsII-97/2013-6 od 19. 
ožujka 2014., UsII-86/14-15 od 30. studenog 2015., UsII-132/15-11 od 11. studenog 2015. i 
UsII-41/15-16 od 30. studenog 2015. 
 
Naime, kako povodom prethodno navedenih inicijativa, tako i prema ovoj, Agencija je utvrdila 
da Hrvatske šume kao ponuđač, odnosno dobavljač samoniklog zaštićenog ljekovitog i 
aromatičnog bilja, djeluju kao „produžena ruka“ Ministarstva zaštite okoliša i prirode, na način 
da reguliraju međusobne poslovne odnose s drugim poduzetnicima uz isključivo pridržavanje 
zakonodavne regulative koja ih obvezuje da Ugovore o sakupljanju nedrvnih šumskih 
proizvoda zaključe s poduzetnicima nositeljima ovlaštenja uz uvjete određene rješenjem tog 
ministarstva. 
 
Navedeno znači da u konkretnom slučaju ne postoji tržišno natjecanje kao oblik rivalstva 
između Hrvatskih šuma i sakupljača samoniklog bilja, a u koje spada i Zlatni lipanj, budući da 
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se Hrvatske šume ne mogu ponašati u značajnoj mjeri neovisno u odnosu na sakupljače 
samoniklog bilja, i to iz razloga jer nemaju autonomno pravo birati s kojim će poduzetnicima 
poslovati i uz koje uvjete. 
 
Stoga je utvrđeno kako Hrvatske šume nisu u vladajućem položaju na tržištu sakupljanja 
samoniklog zaštićenog ljekovitog i aromatičnog bilja na teritoriju Republike Hrvatske u smislu 
članka 12. ZZTN-a, što znači da taj poduzetnik, budući da nije kumulativno ispunjen uvjet 
koji, sukladno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, mora biti ispunjen da bi bila riječ o 
zlouporabi vladajućeg položaja, nije niti mogao počiniti zlouporabu na jedan od načina 
navedenih u članku 13. ZZTN-a. 
 
3. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
Na temelju dostavljene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja tijekom prethodnog 
ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), 
sukladno ovlastima iz članka 27. i članka 31. ZZTN-a, na sjednici 37/2016., održanoj 12. 
prosinca 2016., razmatralo je navedeni predmet te je donijelo odluku da se inicijativa 
poduzetnika Zlatni lipanj, kojoj je naknadno pristupio Hrvoje Šimić, u smislu članka 38. 
stavaka 5. i 9. ZZTN-a odbaci jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka Agencije po 
službenoj dužnosti radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog 
natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Hrvatske šume, u smislu 
članka 39. ZZTN-a, a primjenom članka 13. ZZTN-a. 
 
Vijeće svoju odluku obrazlaže kako slijedi. 
 
Sukladno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, da bi bila riječ o sprječavanju, 
ograničavanju ili narušavanju tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja, na što 
upućuju podnositelji inicijative, moraju istodobno biti ispunjena dva uvjeta i to: da se 
konkretan poduzetnik nalazi u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu u smislu članka 
12. ZZTN-a te da taj vladajući položaj zlouporabljuje na neki od načina navedenih u članku 
13. ZZTN-a. 
 
U konkretnom slučaju, mjerodavno tržište sakupljanja samoniklog zaštićenog ljekovitog i 
aromatičnog bilja na teritoriju Republike Hrvatske bilo je predmetom analize Agencije po 
ranijim inicijativama Zlatnog lipnja za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg 
položaja protiv Hrvatskih šuma, u predmetima klase: UP/I 034-03/13-01/024, UP/I 034-03/14-
01/014, UP/I 034-03/14-01/021 i UP/I 034-03/15-01/009. 
 
Predmetne inicijative Agencija je odbacila iz razloga što ne postoje uvjeti za pokretanje 
postupka po službenoj dužnosti, prvenstveno zbog činjenice da se Hrvatske šume ne nalaze 
u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu, a takve je odluke Agencije potvrdio Visoki 
upravni sud Republike Hrvatske presudama pod poslovnim brojevima: UsII-97/2013-6 od 19. 
ožujka 2014., UsII-86/14-15 od 30. studenog 2015., UsII-132/15-11 od 11. studenog 2015. i 
UsII-41/15-16 od 30. studenog 2015. 
 
Naime, Hrvatske šume kao ponuđač, odnosno dobavljač samoniklog zaštićenog ljekovitog i 
aromatičnog bilja djeluju kao „produžena ruka“ Ministarstva zaštite okoliša i prirode, na način 
da reguliraju međusobne poslovne odnose s drugim poduzetnicima uz isključivo pridržavanje 
zakonodavne regulative koja ih obvezuje da Ugovore o sakupljanju nedrvnih šumskih 
proizvoda zaključe s poduzetnicima nositeljima ovlaštenja uz uvjete određene rješenjem tog 
ministarstva. 
 
Stoga se Hrvatske šume ne mogu ponašati u značajnoj mjeri neovisno u odnosu na 
sakupljače samoniklog bilja, i to iz razloga jer nemaju autonomno pravo birati s kojim će 
poduzetnicima poslovati i uz koje uvjete. 
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Kako je takav pravni i činjenični okvir djelovanja Hrvatskih šuma na mjerodavnom tržištu i 
dalje prisutan, utvrđeno je da Hrvatske šume nisu u vladajućem položaju na predmetnom 
mjerodavnom tržištu u smislu članka 12. ZZTN-a te samim time nisu niti mogle zlouporabiti 
vladajući položaj na jedan od načina navedenih u članku 13. ZZTN-a. 
 
Slijedom navedenog, predmetna inicijativa ne predstavlja dostatnu indiciju za pokretanje 
postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, po 
službenoj dužnosti, protiv poduzetnika Hrvatske šume, u smislu članka 39. ZZTN-a, a 
vezano za primjenu članka 13. ZZTN-a.  
 
Stoga je Agencija, na temelju odluke Vijeća, a primjenom članka 38. stavaka 5. i 9. ZZTN-a, 
odlučila kao u izreci ovoga rješenja. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali podnositelj inicijative može tužbom pokrenuti 
upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana 
od dana dostave ovoga rješenja. 
 
 

Predsjednik Vijeća za 
zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag. iur. 


