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

P R E S U D A

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda 
Ljiljane Karlovčan-Đurović predsjednice vijeća, Lidije Rostaš-Beroš i Sanje Stefan, članica 
vijeća, uz sudjelovanje Ivane First, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja V Grupa d.o.o. 
Zagreb, Remetinečki gaj 2a, kojeg zastupa Odvjetničko društvo

.protiv tužene Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, 
Savska cesta 41/14, Zagreb, koju zastupa Mladen Cerovac, mag. iur. predsjednik Vijeća za 
zaštitu tržišnog natjecanja, a po punomoći Josip Čulić, dipl. iur. i Vedran Zemljić dipl. oec, 
radi poništenja rješenja, klasa: UP/I 034-03/14-01/002, urbroj: 580-09/88-2015-100 od 17. 
ožujka 2015., u predmetu sklapanja zabranjenog sporazuma, dana 22. travnja 2016.

p r e s u d i o  j e

I. Poništava se rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I- 
034-03/14-01/002, urbroj: 580-09/88-2015-100 od 17. ožujka 2015. godine u dijelu 
pod točkom III. alineja 6. kojom je V Grupi d.o.o. izrečena upravno-kaznena mjera u 
iznosu od 289.000,00 kn (slovima: dvijestoosamdeset devet tisuća kuna) te se predmet 
u tom dijelu vraća na ponovni postupak.

II. U preostalom dijelu tužbeni zahtjev se odbija kao neosnovan.
III. Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora.

Obrazloženje

Osporenim rješenjem je tužena i to točkom I. izreke rješenja utvrdila da su poduzetnici 
Sokol Marić d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg maršala Tita 8/II, Securitas Hrvatska d.o.o. sa 
sjedištem u Zagrebu, Zelinska 3, AKD Zaštita d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 28, 
Klemm Sigurnost d.o.o sa sjedištem u Zagrebu, Drage Gervaisa 3, Bilić-Erić d.o.o. sa 
sjedištem u Sesvetama, Ljudevita Posavskog 3, V Grupa d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, 
Remetinečki gaj 2h i Arsenal Ivezić d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Pavlinska 5, sklopili 
zabranjeni sporazum na način da su na sastanku održanom u prostorijama poduzetnika Tectus 
d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 48, 23. listopada 2013. godine, dogovorili 
minimalnu cijenu usluga privatne tjelesne zaštite čime su, u razdoblju od 23. listopada do 17. 
siječnja 2014. narušili tržišno natjecanje izravnim utvrđivanjem cijena u smislu članka 8. 
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine41 79/09., 80/13. nastavno: ZZTN), 
točkom II. izreke navedenog rješenja utvrđeno je daje zabranjeni sporazum iz točke I. izreke 
rješenja ex lege ništetan u smislu članka 8. stavka 4. ZZTN-a, točkom III. poduzetnicima iz 
točke I. izreke rješenja izrečene su upravno-kaznene mjere: - Sokol Marić d.o.o. u iznosu od
1.333.000,00 kn; - Securitas Hrvatska d.o.o. u iznosu od 1.027.000,00 kn; - AKD Zaštita



d.o.o. u iznosu od 905.000,00 kn; -  Klemm Sigurnosti u iznosu od 657.000,00 kn, Bilić-Erić 
d.o.o. u iznosu od 942.000,00 kn; -  V Grupa d.o.o. u iznosu od 289.000,00 kn i Arsenal 
Ivezić d.o.o. u iznosu od 171.000,00 kn, a točkom IV. izreke rješenja navedeno je da će se 
izreka rješenja objaviti u „Narodnim novinama41 a cjelokupno rješenje na stranici Agencije.

Tužitelj u tužbi iznosi kronologiju postupka te u cijelosti osporava navedeno rješenje. 
Ističe da je tema sastanka bila rasprava o stanju na mjerodavnom tržištu tjelesne zaštite, 
izmjene i dopune Zakona o privatnoj zaštiti, osnivanje zaštitarske komore, te suzbijanje 
nelojalne konkurencije na mjerodavnom tržištu. Navodi da nije donijet zaključak u pogledu 
utvrđivanja minimalne cijene pružanja zaštitarskih usluga, kako to navodi tužena u svom 
rješenju, već su poduzetnici utvrdili kako je trošak sata zaštitara minimalno 32,50 kn. Ističe 
kako je u postupku pred tuženom predložio saslušanje svjedoka pomoćnice
ministra unutarnjih poslova za upravne i inspekcijske poslove, koja ima neposrednih saznanja 
o inicijativi Hrvatskog ceha zaštita za određivanje minimalne cijene rada, osnivanje 
zaštitarske komore, te izmjene i dopune Zakona o privatnoj zaštiti, te ' 
predsjednika Udruge zaštitara i detektiva pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Ističe da je 
tužena odbila navedeni dokazni prijedlog.

Tijekom postupka pred tuženom naglašavano je kako je na istovjetan način uređeno 
tržište dentalnih usluga. Poziva se na presudu Visokog upravnog suda UsII-70/14-6 od dana
5. ožujka 2015.

Predlaže da Sud uvaži tužbeni zahtjev i u cijelosti poništeno osporeno rješenje te 
nadoknadi tužitelju troškove postupka, odnosno da navedeno rješenje oglasi ništavim, te da 
mu se nadoknade troškovi spora.

Tužena u odgovoru na tužbu ostaje u cijelosti kod razloga navedenih u obrazloženju 
osporenog rješenja te ističe razliku u tome što je na tržištu dentalnih usluga Hrvatska komora 
dentalne medicine posebnim propisom ovlaštena na utvrđivanje minimalnih cijela dentalnih 
usluga dok na tržištu usluga privatne tjelesne zaštite takva ovlast nije propisom utvrđena i 
činjenica da postoje pothvati iz kojih se može tumačiti nastojanje da se uvede isto uređenje na 
potonjem tržištu, ne može se smatrati istovjetnim uređenjem.

Predlaže da Sud održi raspravu budući da prema mišljenju tužene nisu ispunjeni uvjeti 
iz članka 36. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12. i 152/14. 
dalje: ZUS) da se spor riješi bez rasprave.

Tužitelj u izjašnjenju na odgovor na tužbu tužene navodi da se na spornom sastanku 
nije dogovorilo o minimalnoj cijeni usluge.

Predlaže da Sud održi raspravu. Navodi da se tužena prilikom donošenja rješenja nije 
očitovala na praksu Europskog suda pravde niti na mišljenje nezavisnih odvjetnika.

Sud je u predmetnoj stvari na prijedlog stranaka održao javnu raspravu, u smislu 
odredbe članka 36. i članka 37. ZUS-a, a kojoj su pristupili punomoćnici stranaka te im je 
tako dao mogućnost izjasniti se o svim spornim činjenicama i pravnim pitanjima.

Na raspravi je tužitelj ostao kod istaknutog tužbenog zahtjeva, a tužena kod odgovora 
na tužbu.

Na temelju razmatranja svih činjeničnih i pravnih pitanja Sud je zaključio da tužbeni 
zahtjev nije osnovan.

Odredbom članka 8. stavka 1. točke 1. ZZTN-a propisano je da su zabranjeni svi 
sporazumi između dva ili više neovisnih poduzetnika, odluke udruženja poduzetnika i 
usklađeno djelovanje koje kao cilj ili posljedicu ima narušavanje tržišnog natjecanja na 
mjerodavnom tržištu, a osobito oni kojima se izravno ili neizravno utvrđuju kupovne ili 
prodajne cijene, odnosno drugi trgovinski uvjeti.



U konkretnom slučaju je na temelju provedenog postupka u kojem je  omogućeno 
izjašnjavanje svim strankama te u kojem su saslušani svjedoci i to _ koji je
odobrio Priopćenje za javnost sa sastanka održanog dana 23. listopada 2013., te koji je bio 
prisutan na cijelom navedenom sastanku i svjedok ' koji je također bio na
spornom sastanku kao predsjednik Hrvatskog ceha zaštitara, nesporno je utvrđeno da je 
tužitelj sa ostalim sudionicima sastanka zaključio zabranjeni sporazum u smislu odredbe 
članka 8. stavka 1. ZZTN-a. Stoga je prema ocjeni ovoga Suda pravilno odlučeno rješenjem 
tužene i to točkom I., budući da je nesporno utvrđeno sklapanje zabranjenog sporazuma 
dogovorom minimalne cijene usluge privatne tjelesne zaštite u razdoblju od 23. listopada 
2013. do 17. siječnja 2014., a kako je navedeni sporazum temeljem članka 8. stavka 4. ZZTN- 
a ništetan također je pravilno odlučeno točkom II. izreke navedenog osporenog rješenja i to da 
je zabranjeni sporazum iz točke I. izreke ex lege ništetan.

Što se tiče pozivanja tužitelja na druge teme sastanka valja istači da nije sporno da se 
na sastanku razgovaralo i o drugim temama, međutim nesporno je utvrđeno da je na 
navedenom sastanku sklopljen zabranjeni sporazum.

Što se tiče pozivanja na praksu Visokog upravnog suda iz presude poslovni broj: 
UsII-70/14-6 od 5. ožujka 2015. valja istači da navedena praksa nije usporediva u konkretnom 
predmetu budući da je odredbom članka 34. Zakona o stomatološkoj djelatnosti ("Narodne 
novine" 121/03., 117/08.i 120/09.) propisano da Komora donosi jedinstveni cjenik usluga 
dentalne medicine kojima je definirana najniža cijena dentalne usluge. Međutim, što se tiče 
tržišta usluga privatne tjelesne zaštita takva ovlast nije utvrđena zakonom, a činjenica da 
postoji namjera da se uvede nešto slično ne može se smatrati istovjetnim uređenjem.

Vezano za prigovor tužitelja iz tužbe da u konkretnom slučaju na spornom sastanku 
nije bilo dogovora o minimalnoj cijeni usluge već o minimalnoj cijeni rada, valja istači daje u 
postupku iz iskaza svjedoka, samih stranaka, Priopćenja i članaka te cijena koje su kasnije 
sudionici sastanka nudili na tržištu jasno utvrđeno daje zabranjeni sporazum sklopljen. Što se 
tiče cilja i učinaka sporazuma na tržištu Agencija se pozvala na praksu iz primjene pravila o 
tržišnom natjecanju u Europskoj uniji, što je upravo suprotno tvrdnji samog tužitelja.

Što se tiče prigovora tužitelja vezanih uz visinu izrečene upravno-kaznene mjere za 
istači je da je tužitelj na raspravi dostavio u spis račun dobiti i gubitka za razdoblje od 1. 
siječnja 2013. do 31. prosinca 2013. te isto tako račun dobiti i gubitka za 1. siječnja 2014. do 
31. prosinca 2014. i 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015., te da je jedan primjerak 
navedenog uručio i punomoćnicima tužene. Osim toga na raspravi je tužitelj istakao da je 
završen postupak predstečajne nagodbe i da je dogovoren otplatni plan. Naveo je da je iz 
svega razvidno da su prihodi u padu, a da se zna i ishod predstečajne nagodbe, a ovo stoga što 
je na stranici 30. obrazloženja osporenog rješenja navedeno daje nepredvidiv ishod postupka 
predstečajne nagodbe.

Odredbom članka 64. stavka 7. ZZTN-a propisano je da iznimno od odredbe stavka 4. 
ovog članka Agencija može dodatno smanjiti iznos upravno-kaznene mjere poduzetniku koji 
se nalazi u teškoj financijskoj situaciji i koji je povrijedio odredbe ovog Zakona ako on 
podnese Agenciji relevantne dokaze da bi izricanjem upravno-kaznene mjere u iznosu kako je 
to propisano ovim Zakonom nepovratno ugrozilo njegovu ekonomsku održivost i dovelo do 
potpunog gubitka vrijednosti njegove imovine. Odredbom stavka 8. navedenog članka 
propisano je da Agencija može poduzetniku izreći simboličnu upravno-kaznenu mjeru u 
slučaju iz stavka 7. ovog članka kao i u drugim slučajevima u kojima je utvrđeno da 
narušavanje tržišnog natjecanja nije bilo značajno odnosno da nije imalo negativan učinak na 
tržištu.



S obzirom daje postupak predstečajne nagodbe dovršen te s obzirom na dokaze koji 
su u spisu predmeta te dokaze koji su priloženi na raspravi prema ocjeni ovoga Suda potrebno 
je u nastavku ovog postupka vezano za visinu upravno-kaznene mjere, a imajući u vidu sve 
navedeno, razmotriti dodatno smanjenje iznosa upravno-kaznene mjere odnosno mogućnost 
izricanja simbolične upravno-kaznene mjere u smislu odredaba članka 64. stavka 7. i 8. 
ZZTN-a.

Obzirom na sve navedeno trebalo je temeljem odredbe članka 58. ZUS-a riješiti kao 
pod točkom I. izreke ove presude, a temeljem članka 57. stavka 1. ZUS-a odlučiti kao pod 
točkom II. izreke presude.

Odluka pod točkom III. izreke presude temelji se na odredbi članka 79. ZUS-a prema 
kojoj odredbi u upravnim sporovima svaka stranka podmiruje svoje troškove.

U Zagrebu 22. travnja 2016.

Predsjednica vijeća 
LjiljanaJ|sfflto$gan-Đurović, v.r.
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Nemčić


