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Predmet: Uvjeti korištenja usluge poreznog savjetovanja članica Hrvatske gospodarske komore 

- mišljenje; dostavlja se 

 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je temeljem članka 25. stavka 3. Zakona 

o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN), ovlaštena donositi 

mišljenja kojima se promiče znanje o tržišnom natjecanju, odnosno podiže razina svijesti i 

informiranosti o ulozi politike i prava tržišnog natjecanja. 

Povod za donošenje predmetnog mišljenja bio je podnesak koji je Agencija zaprimila putem 

elektroničke pošte u kojem se u bitnome navodi kako HGK svojim članovima dodjeljuje vaučere 

radi ostvarivanja besplatne usluge poreznog savjetovanja koju pružaju ovlašteni porezni 

savjetnici sukladno Zakonu o poreznom savjetništvu («Narodne novine», broj 127/00 i 76/13). 

Usluga se ostvaruje kod određenog poreznog savjetnika po odabiru HGK, čime se prema 

mišljenju podnositelja zahtjeva narušava tržišno natjecanja u odnosu na ostale poduzetnike 

(porezne savjetnike) koje HGK nije odabrao radi pružanja usluge. 

Agencija je izvršila pravnu analizu Javnog poziva na dostavu ponuda za uslugu poreznog 

savjetovanja članica Hrvatske gospodarske komore (klasa: 406-01/15-01/16, urbroj: 311-02/03-

15-01 od 5. siječnja 2016.; dalje: Javni poziv) te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog 

natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, dipl.iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur., 

zamjenica predsjednika Vijeća, mr.sc. Ljiljana Pavlic, mr.sc. Tatjana Peroković i Denis Matić, 

dipl.iur., članovi Vijeća, sa 30/2016. sjednice, održane 14. listopada 2016. temeljem članaka 25. 

stavka 3., 30. točke 7. i 31. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj: 79/09 i 

80/13), donijela sljedeće 
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MIŠLJENJE 

 

S aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja potrebno je osigurati uvjete natječaja, Javnog 

poziva na način da se što većem broju poduzetnika koji pružaju predmetnu uslugu, osigura pristup 

i sudjelovanje na tom tržištu. 

 

Pritom, uvjeti natječaja, Javnog poziva, ne smiju biti prekomjerni, odnosno ne smiju diskriminirati 

određenog poduzetnika ili kategoriju poduzetnika, ovisno o pravnom obliku poduzetnika ili 

uvjetima koji nisu uobičajeni kao kriterij za stručno i pravovremeno pružanje usluge. 

 

Obrazloženje 

Povodom zaprimljenog podneska, Agencija je izvršila uvid u odredbe Zakona o poreznom 

savjetništvu («Narodne novine», broj 127/00 i 76/13) i Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori 

(«Narodne novine», broj 66/91 i 73/91). 

Člankom 1. Zakona o HGK propisano je kako je HGK samostalna stručno-poslovna organizacija, 

koja promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim 

organima u zemlji i inozemstvu, dok je člankom 3. propisano kako su njezini zadaci, između 

ostalog, unapređivanje razvoja poduzetništva, rješavanje tekućih pitanja od značaja za obavljanje 

gospodarskih djelatnosti, kao i obavljanje drugih zadataka od interesa članica HGK određenih 

zakonom i statutom. 

 

Člankom 6. stavkom 1. Zakona o poreznom savjetništvu, propisano je kako djelatnost poreznog 

savjetništva mogu obavljati porezni savjetnici kao samostalnu djelatnost i javna trgovačka društva 

za porezno savjetništvo, dok je člankom 6.a. stavkom 1. propisano kako djelatnost mogu obavljati 

i porezno-savjetnička društva iz države ugovornice Europskog gospodarskog prostora koja su u 

Republici Hrvatskoj osnovala svoje podružnice. 

 

Dodatno, radi potpunog utvrđivanja činjenica u ovom slučaju, Agencija je zatražila i očitovanje 

HGK. Traženo očitovanje Agencija je zaprimila 20. rujna 2016. i dopunu očitovanja 30. rujna 2016. 

U dostavljenim očitovanjima HGK je u bitnome navela kako je radi nabave usluge poreznog 

savjetovanja za članice HGK, 7. siječnja 2016. na svojim mrežnim stranicama objavila Javni 

poziv. Uvjeti iz Javnog poziva definirani su na način da s obzirom na prirodu i obujam posla (35 

mišljenja mjesečno i to svako pojedinačno mišljenje u roku od tri dana od postavljenog upita), 

osiguraju pravovremeno i žurno obavljanje posla, te dostavu mišljenja u najkraćem mogućem 

roku. HGK smatra navode podnositelja neosnovanim. 

 

Agencija je izvršila uvid u odredbe Javnog poziva te je utvrdila kako su pod točkom 2. propisani 

opći i posebni uvjeti za ponuditelja. Pod općim uvjetima je propisano da ponuditelj, između 

ostalog, mora biti javno trgovačko društvo registrirano za djelatnost pružanja usluga poreznog 

savjetništva u Republici Hrvatskoj, odnosno podružnica porezno-savjetničkih društava sukladno 

članku 6.a. Zakona o poreznom savjetništvu.  
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Osim toga, propisano je kako ponuditelj treba imati kapacitete za pravovremeno izvršavanje 

predmeta nabave, i to mora imati najmanje tri ovlaštena porezna savjetnika sukladno Zakonu o 

poreznom savjetništvu koji su članovi javnog trgovačkog društva ponuditelja (ako je riječ o 

ponuditelju j.t.d.), odnosno mora imati najmanje tri ovlaštena porezna savjetnika sukladno Zakonu 

o poreznom savjetništvu koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme zaposleni u podružnici 

porezno-savjetničko društva (ako je riječ o ponuditelju podružnici porezno savjetničkog društva), 

kao i najmanje osam radnika uključivo i radnike ovlaštene porezne savjetnike koji su u radnom 

odnosu kod ponuditelja na neodređeno vrijeme.  

 

Nadalje, od posebnih uvjeta u javnom pozivu propisane su dodatne kvalifikacije i opće iskustvo 

ovlaštenih poreznih savjetnika ponuditelja, odnosno kako porezni savjetnik mora imati najmanje 

deset godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje pet godina u statusu ovlaštenog 

poreznog savjetnika. 

 

Dodatno, Agencija je izvršila uvid u uvjete ponude i korištenja usluge poreznog savjetovanja 

članica HGK objavljene na službenoj internetskoj stranici HGK (http://web.hgk.hr/usluga-

savjetovanja-ovlastenih-poreznih-savjetnika/). U uvjetima ponude je navedeno kako uslugu 

poreznog savjetovanja članica HGK pružaju ovlašteni porezni savjetnici sukladno Zakonu o 

poreznom savjetništvu te da je usluga namijenjena svim članicama HGK, a koristi se dodjelom 

vaučera koji su za članice HGK besplatni. Jedan vaučer jednak je vrijednosti jednog upita članice 

odnosno jednog mišljenja/očitovanja ovlaštenog poreznog savjetnika. Broj vaučera je ograničen 

na kvotu od 35 upita mjesečno te da se prijave otvaraju 1. u mjesecu i zatvaraju ispunjenjem 

maksimalnog predviđenog broja upita za taj mjesec. 

 

Slijedom navedenog, Agencija podržava postupak odabira poduzetnika koji će pružati predmetnu 

uslugu putem Javnog poziva s obzirom da omogućava sudjelovanje većeg broja zainteresiranih 

poduzetnika.  

 

Međutim, ne ulazeći u ovlast HGK da u smislu posebnih propisa organizira unapređivanje razvoja 

poduzetništva i rješavanje tekućih pitanja od značaja za obavljanje gospodarskih djelatnosti od 

interesa članica HGK, Agencija isključivo s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja ukazuje 

kako je od iznimne važnosti pritom poštovati i načelo tržišnog natjecanja. 

 

Naime, uvjeti natječaja trebaju u najvećoj mogućoj mjeri osigurati da svaki potencijalni natjecatelj 

(poduzetnik) ima mogućnost podnijeti ponudu pod jednakim uvjetima kako bi ponuda bila rezultat 

tržišnog natjecanja. Stoga je poželjno da naručitelj uvjete natječaja odredi na način koji je 

primjeren predmetu ugovora kako se uvjetima natječaja ne bi stvorile neopravdane prepreke za 

tržišno natjecanje. 

 

Naime, uvjet natječaja određen na način da ponudu može podnijeti javno trgovačko društvo ili 

podružnica porezno-savjetničkih društava, onemogućava pristup tom tržištu manjim 

poduzetnicima (poreznim savjetnicima) koji sukladno Zakonu o poreznom savjetništvu obavljaju 

predmetnu djelatnost kao samostalnu djelatnost. Dakle, određivanje uvjeta natječaja s obzirom 

na pravni oblik poduzetnika ima za posljedicu isključivanje svih ostalih poduzetnika koji 

http://web.hgk.hr/usluga-savjetovanja-ovlastenih-poreznih-savjetnika/
http://web.hgk.hr/usluga-savjetovanja-ovlastenih-poreznih-savjetnika/
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samostalno obavljaju predmetnu djelatnost. Ovo iz razloga što sukladno posebnom propisu 

porezni savjetnici mogu porezno savjetništvo obavljati kao samostalnu djelatnost ili u obliku 

javnog trgovačkog društva, odnosno podružnice porezno-savjetničkih društava.  

 

Osim toga, uvjeti natječaja koji se odnose na kapacitete za pravovremeno izvršavanje predmeta 

nabave te posebni uvjeti koji se odnose na dodatne kvalifikacije i opće iskustvo ovlaštenih 

poreznih savjetnika ponuditelja, propisani radi pravovremenog izvršavanja predmeta nabave (35 

mišljenja mjesečno i to svako pojedinačno mišljenje u roku od tri dana od postavljenog upita) 

dodatno mogu ograničiti poduzetnike koji samostalno obavljaju predmetnu djelatnost, kao i manja 

javna trgovačka društva ili podružnice porezno-savjetničkih društava koji ne zadovoljavaju 

propisane kapacitete u smislu dovoljnog broja zaposlenih i radnog iskustva. 

 

Naime, kapaciteti koji su propisani zbog pravovremenog izvršavanja predmeta nabave izvjesno 

onemogućavaju zainteresirane poduzetnike koji unatoč manjim kapacitetima, dobrom 

organiziranošću mogu pravovremeno izvršiti predmet nabave, odnosno ispuniti kvotu od 35 

mišljenja mjesečno te dati svako pojedinačno mišljenje u roku od tri dana od postavljenog upita. 

Naime, poželjno je propisati uvjete natječaja koji će omogućiti ponuditelju da sam ocijeni je li, 

prilikom dostavljanja ponude na javni poziv, u mogućnosti u zadanim rokovima ispuniti predmet 

nabave, dok naručitelju ostaje mogućnost da od većeg broja ponude u konačnici odabere 

najpovoljniju ponudu, odnosno da raskine ugovor u slučaju neispunjenja predmeta nabave u 

zadanim rokovima.  

 

Također, uvjet koji propisuje opće iskustvo ovlaštenih poreznih savjetnika ponuditelja, odnosno 

kako porezni savjetnik mora imati najmanje deset godina radnog iskustva u struci, od čega 

najmanje pet godina u statusu ovlaštenog poreznog savjetnika dodatno ograničava poduzetnike 

koji kraće obavljaju predmetnu djelatnost, a ispunjavaju uvjete za obavljanje poreznog 

savjetništva sukladno Zakonu o poreznom savjetovanju. Naime, preporuka je da se broj 

zaposlenih i iskustvo u obavljanju predmetne djelatnosti propiše kao dodatna okolnost koju će 

naručitelj cijeniti prilikom odabira ponuditelja, a ne kao poseban uvjet koji ograničava pristup 

većem broju zainteresiranih natjecatelja. 

 

Navedenom u prilog ide i navod HGK iz dopune očitovanja od 30. rujna 2016. kako je u razdoblju 

od 2. lipnja do 28. rujna 2016. obrađen relativno mali broj upita i to od malih poduzetnika. 

 

Predmetno mišljenje, Agencija je donijela isključivo s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, 

ne ulazeći u ovlast HGK temeljem posebnih propisa.  

 

S poštovanjem,  

 

Predsjednik Vijeća 

za zaštitu tržišnog natjecanja 

 

 

Mladen Cerovac, mag.iur.  



5 
 

Na znanje:  

1. Za podnositelja zahtjeva – putem elektroničke pošte. 


