
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: UP/I 034-03/17-01/014 
Urbroj: 580-10/76-2017-005 
Zagreb, 20. listopada 2017. 
 
 
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 Zagrebtrans d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, J. 
Lončara 1/1, zastupanog po opunomoćenici I.R.R., odvjetnici iz Z. za pokretanje postupka 
utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika F&F Rail d.o.o., sa sjedištem u 
Zagrebu, Ilica 1 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. i mr. sc. Ljiljana Pavlic, članovi Vijeća, sa sjednice 36/2017., održane 20. 
listopada 2017., 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 7. kolovoza 2017., 
sukladno članku 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09 i 80/13; 
dalje: ZZTN), inicijativu poduzetnika Zagrebtrans d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, J. Lončara 
1/1, zastupanog po opunomoćenici I.R.R., odvjetnici iz Z. (dalje: podnositelj inicijative ili 
Zagrebtrans), za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv 
poduzetnika F&F Rail d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 1 (dalje: F&F Rail). 
 
U podnesenoj se inicijativi, u bitnome, navodi kako su poduzetnici Felbermayer Austria i Fagioli 
Italy 29. listopada 2014. osnovali trgovačko društvo F&F Rail, koje je društvo kćer i povezano 
društvo osnivača. Pritom podnositelj inicijative naglašava kako je poduzetnik Felbermayer 
Austria jedan od najvećih, ako ne i najveći pružatelj svih vrsta usluga prijevoza na teritoriju 
Europske unije, dok je poduzetnik Fagioli Italia jedan od vodećih pružatelja predmetnih usluga 
na rečenom teritoriju. 
 
Nadalje, podnositelj inicijative tvrdi kako su navedeni poduzetnici sklopili zabranjeni sporazum 
u smislu članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list C 115 od 9. svibnja 
2008.; dalje: UFEU), kojim se utječe na trgovinu pružanja usluga prijevoza željeznicom u 
Republici Hrvatskoj, a što ima za cilj narušavanje tržišnog natjecanja na predmetnom 
mjerodavnom tržištu, odnosno kako isti zlouporabljuju vladajući položaj u smislu članka 102. 
UFEU-a na način da putem povezanog društva F&F Rail na teritoriju Republike Hrvatske nude 
cijene usluga koje su višestruko niže od cijena koje naplaćuju prema drugim kupcima na 
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teritoriju Europske unije za iste usluge, čime neposredno nameću nepravedne predatorske 
cijene usluga željezničkog prijevoza, primjenjuju nejednake uvjete za istovrsne poslove koje 
obavljaju na teritoriju Europske unije, čime narušavaju kompletno tržište ovih usluga, kako za 
korisnike usluga tako i za davatelje usluga poput podnositelja inicijative kojeg stavljaju u 
nepovoljan položaj. Vezano na navedeno, Zagrebtrans smatra kako se na opisani način 
pokušava eliminirati konkurenciju u Republici Hrvatskoj.  
 
 
2. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu  
 
Kako bi se utvrdile sve činjenične i pravne okolnosti u svrhu utvrđivanja ima li u konkretnom 
slučaju uvjeta za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja 
tržišnog natjecanja, sukladno odredbi članka 39. ZZTN-a, a primjenom članaka 8. i 13. ZZTN-
a, te članaka 101. i 102. UFEU-a, Agencija je tijekom prethodnog istraživanja stanja na 
mjerodavnom tržištu, dana 21. kolovoza 2017., održala sastanak s predstavnicima 
podnositelja inicijative.  
 
Tema sastanka bila je upoznavanje stranke s mogućnošću postupanja Agencije sukladno 
člancima 101. i 102. UFEU-a s obzirom na sadržaj podnesene inicijative i ranije okončan 
postupak klase: UP/I 034-03/16-01/019, a koji je okončan odbacivanjem gotovo istovjetne 
inicijative poduzetnika Zagrebtrans jer nisu postojali uvjeti za pokretanje postupka po službenoj 
dužnosti protiv poduzetnika F&F Rail budući da je utvrđeno kako nije u vladajućem položaju 
na teritoriju Republike Hrvatske. 
 
Također, u svrhu pravilno utvrđenog činjeničnog stanja, od predstavnika podnositelja inicijative 
zatražena su dodatna pojašnjenja vezano uz navode iz podnesene inicijative, primjerice da je 
zajedničkim pothvatom poduzetnika (eng. joint venture) Felbermayr Holding GmBH Austria i 
Fagioli S.P.A. Italia sklopljen zabranjeni sporazum, zatim da je Felbermayr Holding GmBH 
Austria u vladajućem položaju na teritoriju Europske unije.  
 
Predstavnici Zagrebtransa naveli su kako u ovom trenutku ne raspolažu nikakvim dokazima 
kojima bi potvrdili svoje navode te kako imaju namjeru pokrenuti postupak pred Europskom 
komisijom protiv austrijskog poduzetnika jer smatraju kako isti zlouporabljuje vladajući položaj 
na tržištu prijevoza specijalnog tereta, među ostalim i na teritoriju Republike Hrvatske, na način 
da preko tvrtke kćeri F&F Rail primjenjuje predatorske cijene. Ujedno naglašava kako su 
svjesni da F&F Rail nije u vladajućem položaju na teritoriju Republike Hrvatske, tako da će 
povući podnesenu inicijativu. 
 
Dana 6. listopada 2017. Agencija je zaprimila podnesak Zagrebtransa kojim izriče da odustaje 
od podnesene inicijative te da istu u cijelosti povlači.  
 
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 36/2016., održanoj 20. 
listopada 2017., razmatralo je navedeni predmet te je donijelo odluku da se inicijativa 
Zagrebtransa, 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 sklapanjem zabranjenog sporazuma i 
zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika F&F Rail, u smislu članka 39. ZZTN-a, a 
primjenom članaka 8. i 13. ZZTN-a. 
 
 
Vijeće svoju odluku obrazlaže kako slijedi. 
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Sukladno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, da bi bila riječ o sprječavanju, ograničavanju 
ili narušavanju tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja 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 smislu članka 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. 
 
Predmetna inicijativa podnesena je u istoj činjeničnoj stvari o kojoj je Agencija već donijela 
konačnu odluku o odbacivanju inicijative jer ne postoje pravne pretpostavke za pokretanje 
postupka po službenoj dužnosti protiv poduzetnika F&F Rail (klasa: UP/I 034-03/16-01/019, 
urbroj: 580-10/76-2016-014, od 12. prosinca 2016.), budući da je utvrđeno kako rečeni 
poduzetnik sa  nije u vladajućem položaju na teritoriju Republike Hrvatske u smislu članka 12. 
ZZTN-a. Naime, prema podacima o ostvarenim prihodima od prodaje u 2015. na mjerodavnom 
tržištu, proizlazi da su prihodi Zagrebtransa d.o.o. višestruko veći od prihoda F&F Raila i 
iznosili su [...] kuna, dok su prihodi od prodaje F&F Rail-a iznosili [...] kuna. 
 
Slijedom navedenog, te s obzirom na činjenicu da je prošlo kratko vremensko razdoblje od 
donošenja prethodno navedene odluke i podnošenja predmetne inicijative, a vodeći računa o  
karakteristikama mjerodavnog tržišta nije za očekivati da je u trenutku donošenja ove odluke 
došlo do drugačijeg pozicioniranja poduzetnika na promatranom tržištu odnosno da je F&F 
Rail u vladajućem položaju na istom tržištu. Navedenome u prilog govori i očitovanje 
podnositelja inicijative kako je svjestan da F&F Rail nije u vladajućem položaju na predmetnom 
mjerodavnom tržištu. 
 
Stoga, rečeni subjekt nije niti mogao počiniti zlouporabu vladajućeg položaja u smislu članka 
13. ZZTN-a. 
 
Također, iako Agencija vodi postupke iz njezine nadležnosti po službenoj dužnosti, uzeto je u 
obzir da je podnositelj, tijekom prethodnog ispitivanja na mjerodavnom tržištu, u cijelosti 
povukao predmetnu inicijativu, a iz čega se može zaključiti kako isti više nema interesa za 
pokretanje postupka pred Agencijom.   
 
Tome valja pridodati kako je podnositelj inicijative zajednički pothvat (eng. joint venture) 
poduzetnika iz Austrije i Italije, osnivača F&F Rail-a, krivo interpretirao, te posljedično tome 
krivo podveo pod institut zabranjenog sporazuma u smislu članka 8. ZZTN-a. Vezano uz 
navedeno Agencija je utvrdila kako podnositelj inicijative ne raspolaže nikakvim dokazima 
kojima bi potvrdio svoje navode. Osim toga, na sporazume između povezanih poduzetnika ne 
može se primijeniti članak 8. ZZTN-a ili članak 101. UFEU-a jer se zabranjenim sporazumima 
u smislu tih članaka mogu smatrati samo sporazumi između neovisnih poduzetnika, što u 
konkretnom slučaju nije riječ. 
 
Nadalje, što se tiče odnosa poslodavca i radnika koje Zagrebtrans navodi u inicijativi, valja 
naglasiti kako se, sukladno članku 5. ZZTN-a, odredbe ZZTN-a ne primjenjuju na te odnose. 
Naime, za eventualne povrede drugih propisa nije nadležna Agencija, sukladno odredbama 
ZZTN-a, već je pravna zaštita u tim slučajevima osigurana u drugim postupcima pred 
nadležnim tijelima. 
 
Slijedom navedenog, Agencija u predmetnoj upravnoj stvari nije utvrdila postojanje dostatnih 
indicija za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja u smislu članka 
39., a primjenom članaka 8. i 13. ZZTN-a protiv poduzetnika F&F Rail. 
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Stoga je Agencija, na temelju odluke Vijeća, a primjenom članka 38. stavaka 5. 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. 

 
 

 
 
 

 
 

Napomena: 
Sukladno članku 53. ZZTN-a, podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu izuzeti su od objavljivanja te su u 
tekstu navedeni podaci označeni […]. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                  


