
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: UP/I 034-03/22-03/001 
URBROJ: 580-10/65-2022-004 
Zagreb, 15. ožujka 2022. 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, OIB: 54882480048, na temelju članka 31., članka 38. 
stavaka 5. i 9. te članka 58. stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne 
novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.), postupajući po inicijativi poduzetnika Saturo d.o.o., OIB: 
43847475162, sa sjedištem u Zagrebu, Kaljska ulica 4, zastupanog po Robertu Tudiću, članu 
Uprave, za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja 
tržišnog natjecanja protiv poduzetnika Apolonia d.o.o., OIB: 56816863919, sa sjedištem u 
Labinu, Dubrova 308, zastupanog po Daliboru Turkoviću, direktoru i Lava Centar d.o.o., OIB: 
76470426701, sa sjedištem u Labinu, Dubrova 308, zastupanog po Daliboru Turkoviću, 
direktoru, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, u sastavu: dr.sc. Mirta 
Kapural, dipl.iur., predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, Vesna Patrlj, dipl. iur., 
zamjenica predsjednice Vijeća, mr. sc. Ljiljana Pavlic, dipl. oec. i Denis Matić, dipl.iur., članovi 
Vijeća, sa sjednice 11/22., održane 15. ožujka 2022., donosi sljedeće 
 
 
RJEŠENJE  
 
Inicijativa se odbacuje jer nema uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 
 
 
Obrazloženje 
 
1. Inicijativa za pokretanje postupka 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, OIB: 54882480048 (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je  
putem elektroničke pošte 4. siječnja 2022,. u smislu članka 37. Zakona o zaštiti tržišnog 
natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.; dalje u tekstu: ZZTN), nepotpunu 
inicijativu poduzetnika Saturo d.o.o., OIB: 43847475162, sa sjedištem u Zagrebu, Kaljska ulica 
4, zastupanog po Robertu Tudiću, članu Uprave (dalje u tekstu: Saturo) za pokretanje 
postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja protiv poduzetnika Apolonia d.o.o., OIB; 
56816863919, sa sjedištem u Labinu, Dubrova 308, zastupanog po Daliboru Turkoviću, 
direktoru (dalje u tekstu: Apolonia) i Lava Centar d.o.o., OIB: 76470426701, sa sjedištem u 
Labinu, Dubrova 308, zastupanog po Daliboru Turkoviću, direktoru (dalje u tekstu: Lava 
Centar). 
 
U podnesenoj nepotpunoj inicijativi, u bitnome, Saturo navodi kako godinama kupuje od 
Apolonije tuševe za zube branda Waterpik te da je naišao na Lava Centar, čiji je vlasnik 
također i vlasnik Apolonije, a sjedišta oba poduzetnika su na istoj adresi. Saturo navodi kako 
kao veleprodajni kupac plaća veće cijene nego klasični kupci u Lava Centru. U prilog 
navedenom podnositelj inicijative dostavio je nalog prodaje 5235 poduzetnika Lava Centar od 
04. siječnja 2022. za proizvod oralni tuš za zube marke Waterpik (WF-05 Waterpik Whitening 
Professional oralni tuš WF05-14906) po cijeni od [...] kuna bez PDV-a i Račun – otpremnicu 
14-1-1 poduzetnika Apolonia za naprijed navedeni oralni tuš po cijeni od [...] kuna bez PDV-a. 



2 
 

Vezano uz navedeno, Saturo smatra da je to nekorektno, te da vezano uz takvo postupanje 
Apolonije i Lava centra postoje i elementi za sankciju rečenih poduzetnika. 
 
Budući da je predmetna inicijativa bila nepotpuna, AZTN je, u smislu članka 37. stavka 2. točke 
3. i 4. ZZTN-a dopisom od 14. veljače 2022. od Satura zatražio dopunu inicijative, odnosno 
dostavu opisa činjeničnog stanja, prakse ili okolnosti koje su razlog za podnošenje inicijative 
te dostavu dokumentacije kojom bi se mogli potvrditi navodi podnositelja inicijative. 
 
Saturo AZTN-u nije dostavio dopunu inicijative već je podneskom zaprimljenim u AZTN-u 14. 
veljače 2022. izjavio kako odustaje od predmetne inicijative. 
 
2. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Vijeće), sukladno ovlastima iz članka 30. i 
članka 31. ZZTN-a, na sjednici 11/22., održanoj 15. ožujka 2022., razmatralo je navedeni 
predmet te je donijelo odluku da se inicijativa poduzetnika Saturo, u smislu članka 38. stavaka 
5. i 9. ZZTN-a, odbaci jer ne postoji uvjeti  za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja 
tržišnog natjecanja protiv poduzetnika Apolonia i Lava Centar, u smislu članka 38. stavaka 1. 
i 3. te članka 39. ZZTN-a.  
 
Vijeće svoju odluku obrazlaže kako slijedi. 
 
AZTN je putem elektroničke pošte 4. siječnja 2022. zaprimio inicijativu poduzetnika Saturo koja 
je bila nepotpuna zbog čega je AZTN dopisom od 14. veljače 2022. od poduzetnika Saturo 
zatražio dopunu inicijative u smislu članka 37. stavka 2. točke 3. i 4. ZZTN-a. Saturo nije AZTN-
u dostavio dopunu inicijative već je podneskom zaprimljenim u AZTN-u 14. veljače 2022. 
izjavio kako odustaje od predmetne inicijative. 
 
Budući da Saturo nije postupio po zahtjevu AZTN-a te dopunio predmetnu inicijativu, nego je 
podneskom zaprimljenim u AZTN-u 14. veljače 2022. odustao od predmetne nepotpune 
inicijative, zaključeno je kako nema uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 
 
Slijedom navedenog, AZTN je na temelju odluke Vijeća, a primjenom članka 38. stavka 5. 
ZZTN-a, odlučio 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. 
 
 

Predsjednica Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja 
 
 
 
dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur. 
 

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

 
 


