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REPUBLIKA HRVATSKA ................... ..........
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

Z A G R E B  
Frankopanska 16

UP/I 034-03/13-01/026 
437-04/68-2014-008

Poslovni broj: UsII-72/2013-7

U I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E

P R E S U D A

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, 
Lidije Rostaš-Beroš, predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić i mr. sc. Mirjane Juričić, članica 
vijeća te zapisničara, višeg sudskog savjetnika Srđana Papića, u upravnom sporu tužitelja 
PRESEČKI GRUPA d.o.o., Frana Galoviča 15, Krapina, kojeg zastupa članica uprave 
direktorica Jasminka Strehovec, dipl. iur., protiv mžene Agencije za zaštitu tržišnog 
natjecanja. Savska cesta 41/IV, Zagreb, koju zastupa Mladen Cerovac, zamjenik 
predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, uz sudjelovanje zainteresirane osobe 
Hrvatske gospodarske komore -  Županijske komore Čakovec, Rooseveltov trg 2, Zagreb, 
koju zastupa predsjednik komore Nadan Vidošević, radi odbačaja tužiteljeve inicijative, na 
sjednici održanoj 20. veljače 2014.

p r e s u d i o  j e

Odbija se mžbeni zahtjev koji glasi;
„1. Usvaja se tužbeni zahtjev tužitelja i poništava se rješenje tuženika od U . srpnja 

2013., KLASA: UP/I-034-03/13-01/026, URBROJ: 580-04/88-2013-002.
2. Nalaže se tuženiku da pokrene postupak utvrđivanja postojanja zabranjenih 

sporazuma iz članka 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja protiv Zajednice prijevoznika na 
području Međimurske županije zastupane po poduzetniku Ruđi-express d.o.o.. Hrvatske 
gospodarske komore-županijske komore Čakovec i Upravnog odjela za gospodarstvo, 
promet i europske integracije Međimurske županije.“

Obrazloženje

Tužena Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Agencija) je  rješenjem 
KLASA: UP/I-034-03/13-01/026, URBROJ: 580-04/88-2013-002 od 11. srpnja 2013. na 
temelju odredbe članka 38. stavka 5. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, 
broj 79/09-, 80/13., dalje u tekstu; ZZTN) odbacila tužiteljevu inicijativu jer nema uvjeta za 
pokretanje po službenoj dužnosti postupka radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili 
narušavanja tržišnog natjecanja od strane Zajednice prijevoznika na području Međimurske 
županije, zastupane po poduzetniku Rudi-express d.o.o.. Hrvatske gospodarske komore- 
županijske komore Čakovec te Međimurske županije. Upravnog odjela za gospodarstvo, 
promet i europske integracije.

Tužitelj je podnio upravnu tužbu zbog povrede propisa materijalnog prava o 
tržišnom natjecanju, bitne povrede odredbi o postupku te pogrešno ili nepotpuno utvrđenog 
činjeničnog stanja (čl. 67. st. 1. ZZTN).
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Tužitelj u tužbi analizira pobijano tuženikovo rješenje te navodi da je zajednica 
prijevoznika koji nisu uspjeli na natječaju, uz blagoslov županijske nomenklature, izigrala 
rezultate javnog natječaja ustrojavanjem posebnog linijskog prijevoza učenika srednjih škola 
na relacijama koje su bile pokrivene županijskim javnim linijskim prijevozom koji je 
obavljao tužitelj. Nadalje navodi da su ti prijevoznici utvrdili prodajne cijene znatno niže od 
cijena u javnom linijskom prijevozu i da su prikrili pravu namjeru svog djelovanja nauštrb 
tužitelja. Navodi da je upravni odjel dopustio obavljanje javnog linijskog prijevoza temeljem 
privremenog sustava koji je održavao do ispunjenih uvjeta za provođenje drugog postupka 
(usklađivanja voznih redova) u kojem bi zajednica prijevoznika ishodila nove dozvole. Tvrdi 
da se radi o (ne)izravnom djelovanju poduzetnika -  Upravnog odjela za gospodarstvo, 
promet i europske integracije Međimurske županije.

Tužitelj tvrdi da su postojale indicije o namjeri horizontalnog ograničavanja tržišnog 
natjecanja i namjeri sprječavanja da se tužitelj tržišno natječe. Navodi da je izravnim i 
neizravnim djelovanjem poduzetnika protiv kojih je podnesen zahtjev održavan privremeni 
sustav do provođenja postupka usklađivanja voznih redova u kojem su ti prijevoznici 
uskladili vozne redove iz dozvola po kojima su obavljali prijevoz. Tvrdi da tuženik propušta 
da su u sustavu radnog odbora županijske komore bili prijevoznici okupljeni u Zajednici 
prijevoznika i da je ta zajednica uskratila tužitelju status stranke u postupku. Navodi da je 
drugo radno tijelo -  povjerenstvo za usklađivanje voznih redova, koje je potvrdilo usklađene 
vozne redove od radnog odbora, sastavljeno od dva člana iz Međimurske županije od kojih 
je jedan stručni savjetnik u upravnom odjelu Međimurske županije koji je donio odluku o 
prijevremenom prestanku važenja dozvola.

Tužitelj zahtijeva da Sud usvoji tužbeni zahtjev na način da poništi rješenje tužene 
Agencije te da naloži Agenciji da po službenoj dužnosti pokrene postupak postojanja 
zabranjenih sporazuma iz članka 8. ZZTN protiv Zajednice prijevoznika na području 
Međimurske županije zastupane po poduzetniku Rudi-express d.o.o.. Hrvatske gospodarske 
komore-županijske komore Čakovec i Upravnog odjela za gospodarstvo, promet i europske 
integracije Međimurske županije.

Tužena Agencija u odgovoru na tužbu tvrdi da je pobijano rješenje donijela nakon 
što je izvršila uvid u dokumentaciju dostavljenu uz inicijativu i propise koji uređuju 
predmetnu materiju te da već iz navedenog proizlazi da nema uvjeta za pokretanje postupka 
sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja protiv osoba navedenih u 
inicijativi. Nadalje ostaje kod svih navoda iz pobijanog rješenja te predlaže odbiti tužbeni 
zahtjev.

Zainteresirana osoba Hrvatska gospodarska komora -  Županijska komora Čakovec 
navodi da nije vidljivo iz čega bi to HGK bila u poziciji da vrijeđa odredbe ZZTN. Navodi 
da se u konkretnoj stvari koja se tiče tužitelja i provedbe postupka usklađivanja voznih 
redova ne javlja u svojstvu poduzetnika već kao pravna osoba koja ima javne ovlasti kao 
javnopravno tijelo u okviru djelokruga utvrđenog na temelju zakona i rješavanju upravne 
stvari. Navodi da HGK, ni njene županijske komore nemaju svojstvo poduzetnika u smislu 
članka 3. ZZTN jer se ne radi o tome da bi u obavljanju gospodarske djelatnosti sudjelovali 
u proizvodnji ili prometu roba, odnosno pružanju usluga, radi ostvarivanja svog 
gospodarskog interesa.

Zainteresirana osoba dodaje da činjenica da u sastavu radnog odbora za usklađivanje 
voznih redova, kao i u sastavu povjerenstva za usklađivanje voznih redova sudjeluju 
predstavnici poduzetnika koji mogu imati svoje osobne poslovne interese (na što se tužitelj 
poziva u tužbi) ne isključuje činjenicu da je sastav ovih tijela propisan zakonom i
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podzakonskim aktima te se HGK i županijske komore moraju toga pridržavati kad se radi o 
sastavu tih radnih tijela. Tvrdi da se njihove odluke pobijaju drugim pravnim sredstvima.

Sud je u skladu s odredbom članka 55. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima 
(Narodne novine, broj 20/10., 143/12., dalje u tekstu; ZUS) uzeo u obzir činjenice utvrđene 
u postupku donošenja osporavane odluke te je, na temelju razmatranja svih činjeničnih i 
pravnih pitanja, utvrdio da tužbeni zahtjev nije osnovan.

Suprotno tužiteljevoj tvrdnji, po ocjeni suda, tužena nije počinila bime povrede 
odredbi postupka u smislu članka 67. stavka 1. točke 2. ZZTN.

Iz spisa tužene proizlazi da je tužitelj 18. lipnja 2013. podnio tuženoj Agenciji 
zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja i narušavanja 
tržišnog natjecanja protiv zajednice prijevoznika na području Međimurske županije. 
Hrvatske gospodarske komore - županijske komore Čakovec te Međimurske županije. 
Upravnog odjela za gospodarstvo, promet i europske integracije.

Na temelju mžiteljeve inicijative, u skladu s odredbom članka 32. točke 1. ZZTN, 
stručna služba Agencije je provela prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu radi 
utvrđivanja postojanja dostatnih indicija za pokretanje postupka.

Nakon izvršenog uvida u priloženu dokumentaciju i utvrđivanja činjeničnog stanja. 
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je donijelo odluku da se tužiteljeva inicijativa odbaci u 
skladu s odredbom članka 38. stavka 5. ZZTN, jer je utvrdila da nema uvjeta za pokretanje 
postupka po službenoj dužnosti radi utvrđivanja horizontalnog ograničavanja tržišnog 
natjecanja u smislu odredaba tog Zakona.

Naime, pravilno je ocijenila Agencija da nije nadležna odlučivati o mogućim 
propustima u postupku usklađivanja voznih redova, odnosno ustrojavanju javnog linijskog 
prijevoza, kao što je i navela u pobijanom rješenju uz razložno obrazloženje s kojim je sud 
suglasan.

Po ocjeni suda, tužena je pravilno utvrdila činjenično stanje i na tako utvrđeno 
činjenično stanje je pravilno primijenila odredbu članka 38. stavka 5. ZZTN te donijela 
rješenje kojim je odbacila tužiteljevu inicijativu, stoga je tužbeni zahtjev neosnovan u dijelu 
kojim tužitelj traži poništavanje tuženikovog rješenja.

Što se tiče dijela tužbenog zahtjeva kojim tužitelj zahtjeva da sud naloži tuženiku da 
pokrene postupak utvrđivanja postojanja zabranjenih sporazuma iz članka 8. Zakona o 
zaštiti tržišnog natjecanja protiv Zajednice prijevoznika na području Međimurske županije. 
Hrvatske gospodarske komore-županijske komore Čakovec i Upravnog odjela za 
gospodarstvo, promet i europske integracije Međimurske županije valja navesti da je i taj 
dio tužbenog zahtjeva neosnovan, s obzirom da je sud ocijenio da je tužiteljeva inicijativa 
pravilno odbačena.

Slijedom svega navedenog, na temelju odredbe članka 57. stavka 1. ZUS-a, tužbeni 
zahtjev je odbijen i odlučeno je kao u izreci ove presude.

U Zagrebu 20. veljače 2014.

Predsjednica vijeća 
Lidija R ostaŠ ^^® l^^4v lu r., v.r.

Za točnost ot^^Vka ^0;»l^tem9ražbenik
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