
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: UP/I 034-03/16-01/023 
Urbroj: 580-10/63-2016-002 
Zagreb, 27. listopada 2016.  
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka 38. stavka 5. i 9. i članka 
58. stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09 i 
80/13), povodom inicijative Mladena Brkljačića, vlasnika Auto škole „Brkljačić“ Gospić, sa 
sjedištem u Gospiću, Bana Josipa Jelačića 2, zastupanog po punomoćniku [...], za pokretanje 
postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja 
zlouporabom vladajućeg položaja protiv Strukovne škole Gospić, sa sjedištem u Gospiću, 
Budačka 24, zastupane po Ivanu Oreškoviću, ravnatelju, po službenoj dužnosti, na temelju 
odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, u sastavu: Mladen Cerovac, mag. 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 sjednice 32/2016., održane 27. 
listopada 2016., 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 26. rujna 2016., u smislu 
članka 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09 i 80/13, dalje: 
ZZTN), inicijativu Mladena Brkljačića, vlasnika Auto škole „Brkljačić“ Gospić, sa sjedištem u 
Gospiću, Bana Josipa Jelačića 2, zastupanog po punomoćniku [...] (dalje: podnositelj 
inicijative), protiv Strukovne škole Gospić, sa sjedištem u Gospiću, Budačka 24, zastupane po 
Ivanu Oreškoviću, ravnatelju (dalje: Strukovna škola Gospić) za pokretanje postupka 
utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja u smislu članka 
38. stavka 1. i 3., te članka 39., a primjenom članka 13. ZZTN-a. 
 
Podnositelj inicijative u bitnome navodi kako je Strukovna škola Gospić javna ustanova na koju 
se u njenom javnom djelovanju primjenjuje Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 
29/97, 47/99 i 35/08, dalje: ZU) i Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 
152/14, dalje: ZOO), koji u članku 3. propisuje djelatnosti kojima se ustanova osnovnog i 
srednjeg obrazovanja može baviti. Sukladno navedenom, podnositelj inicijative smatra kako 
Strukovna škola Gospić kao javna ustanova koja se financira iz proračunskih sredstava nije 
ovlaštena obavljati tržišnu djelatnost radi ostvarenja dobiti, odnosno nije ovlaštena obavljati 
djelatnost autoškole. 
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Također navodi kako Strukovna škola Gospić nije prijavila spomenutu djelatnost poreznim 
tijelima te stoga nije stekla svojstvo poreznog obveznika za obračun i plaćanje PDV-a, kao i 
za plaćanje poreza na dobit, te kako joj status javne ustanove koja se financira iz proračuna 
Republike Hrvatske daje financijsku snagu i prednost u pristupu izvorima nabave pomoću kojih 
nameće nepravedne trgovinske uvjete ostalim gospodarskim subjektima. 
 
Nadalje, podnositelj inicijative smatra da se Strukovna škola Gospić sukladno članku 12. 
ZZTN-a smatra poduzetnikom u vladajućem položaju na tržištu te da njezin vladajući položaj 
proizlazi iz činjenice da ima značajnu financijsku snagu budući da sve svoje troškove 
poslovanja podmiruje iz sredstava proračuna te ne plaća PDV i porez na dobit, kao i iz činjenice 
da ima prednost u pristupu tržištu, budući da nudi svoje usluge učenicima koji ju pohađaju radi 
stjecanja zvanja nevezanih za autoškolu. 
 
Također smatra kako se zlouporaba vladajućeg položaja i ograničavajuće djelovanje 
prvenstveno očituje u nametanju nepravednih trgovinskih uvjeta, poglavito u pogledu 
ograničavanja pristupa tržištu ostalim poduzetnicima, jer Strukovna škola Gospić svoje usluge 
direktno nudi učenicima koji pohađaju školu, čime je ostalim poduzetnicima spriječen ulazak 
na tržište „mladih vozača“, budući da oni nemaju mogućnost na tako sistematski i koncentrirani 
način djelovati na navedenom tržištu niti prikupljati informacije o stanju tržišta. Podnositelj 
inicijative smatra kako je tu neravnotežu nemoguće otkloniti sve dok Strukovna škola Gospić, 
kao javna ustanova, djeluje na tržištu s ciljem ostvarenja dobiti. 
 
Podnositelj inicijative dalje navodi kako je člankom 39. ZOO-a propisano kako škola može 
osnovati učeničku zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti sukladno statutu škole i 
posebnim propisima, zatim da škola može stavljati u promet proizvode nastale kao rezultat 
rada učenika, te da se sredstva stečena prometom proizvoda i usluga učeničke zadruge 
posebno evidentiraju, a mogu se uporabiti samo za rad učeničke zadruge i unapređenje 
odgojno-obrazovnog rada škole. 
 
Podnositelj inicijative smatra kako je sukladno navedenom razvidno da su gospodarske 
djelatnosti kojima se javna ustanova „škola“ smije baviti na temelju pozitivnih propisa 
Republike Hrvatske strogo ograničene te da bavljenje djelatnošću autoškole u svrhu 
ostvarenja dobiti nije jedna od tih djelatnosti. Javna ustanova koja se bavi gospodarskom 
djelatnošću radi ostvarenja dobiti sukladno članku 1. ZU-a mora se tretirati kao trgovačko 
društvo u sustavu PDV-a, smatra podnositelj inicijative. 
 
Nadalje, podnositelj inicijative navodi kako se javna ustanova koja se bavi gospodarskom 
djelatnošću, neovisno o odobrenjima upravnih tijela, mora tretirati kao porezni obveznik 
sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 
153/13, 143/14, dalje: ZPDV).  
 
Slijedom navedenog, podnositelj inicijative smatra kako je navedenim djelovanjem Strukovne 
škole Gospić došlo do teške i neotklonjive povrede i neravnoteže u tržišnoj utakmici jer ostali 
gospodarski subjekti, među kojima i podnositelj inicijative, ne mogu biti konkurenti s 
poduzetnikom koji faktički sve svoje troškove gospodarskog djelovanja podmiruje iz proračuna 
Republike Hrvatske te pritom još ne plaća PDV niti porez na dobit. 
 
Sukladno svemu navedenom, podnositelj inicijative predlaže da Agencija poduzme postupke 
u njezinoj nadležnosti kako bi utvrdila postojanje vladajućeg položaja i postupanje poduzetnika 
kojim se taj položaj zlouporabljuje, odnosno narušava tržišno natjecanje, te trajanje takvog 
postupanja, kao i da zabrani svako daljnje takvo postupanje poduzetnika. 
  
Podnositelj inicijative također predlaže, budući da postoji opasnost od značajne i nepopravljive 
štete za tržišno natjecanje, da Agencija donese rješenje o privremenoj mjeri kojim se 
Strukovnoj školi Gospić zabranjuje obavljanje gospodarske djelatnosti upisane u Sudski 
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registar Trgovačkog suda u Rijeci, odnosno djelatnosti autoškole, radi sprječavanja nastanka 
nenadoknadive štete, koja prijeti zbog značajnog narušavanja tržišnog natjecanja proizašlog 
njenim djelovanjem. 
 
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 u smislu članka 39. ZZTN-a, a primjenom članka 13. ZZTN-a, Agencija je 
provela prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu. 
 
Pritom je utvrđeno kako se navodi iz predmetne inicijative odnose na postupanja koja nisu 
uređena ZZTN-om. 
 
Tako ocjena o tome je li postupanje Strukovne škole Gospić u suprotnosti sa ZOO-om i drugim 
zakonima, različitim od ZZTN-a, nije u nadležnosti Agencije. 
 
Slijedom navedenog, Agencija ne može ocjenjivati je li Strukovna škola Gospić ovlaštena za 
obavljanje predmetne djelatnosti niti je li porezni obveznik. 
 
Sama činjenica da Strukovna škola Gospić obavlja djelatnost autoškole načelno nije sporna u 
smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, međutim Agencija ne može ulaziti u to je li ona 
postupala u suprotnosti s nekim drugim zakonom, različitim od ZZTN-a. 
 
U konkretnom slučaju jednim bi dijelom eventualno mogla biti riječ o propisima o državnim 
potporama, međutim primjena Zakona o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/14), 
od 24. travnja 2014. više nije u nadležnosti Agencije već je u nadležnosti Ministarstva financija 
i Europske komisije. 
 
Nadležnost Agencije propisana je odredbama ZZTN-a. Tako je pitanje zlouporabe vladajućeg 
položaja uređeno člankom 13. ZZTN-a u kojemu je propisano kako je zabranjena svaka 
zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili više poduzetnika na mjerodavnom tržištu, a osobito: 
izravno ili neizravno nametanje nepravednih kupovnih ili prodajnih cijena, odnosno drugih 
nepravednih trgovinskih uvjeta, ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehnološkog razvitka na 
štetu potrošača, primjena nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima, 
čime ih se dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju te uvjetovanje sklapanja 
ugovora pristankom drugih ugovornih strana na dodatne obveze, koje po svojoj prirodi ili 
običajima u trgovini nisu u izravnoj vezi s predmetom tih ugovora. 
 
Iz dostupnih podataka iz inicijative proizlazi kako u konkretnom slučaju nema dostatno indicija 
za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg 
položaja u smislu članka 39., a primjenom članka 13. ZZTN-a protiv Strukovne škole Gospić 
 
3. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
Na temelju dostavljene dokumentacije, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), 
sukladno ovlastima iz članka 27. i članka 31. ZZTN-a, razmatralo je navedeni predmet na 
sjednici 32/2016., održanoj 27. listopada 2016., te je donijelo odluku da se predmetna 
inicijativa, u smislu članka 38. stavka 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 zlouporabom vladajućeg položaja protiv Strukovne škole 
Gospić u smislu članka 39. ZZTN-a, a primjenom članka 13. ZZTN-a.  
 
Odluku o odbacivanju inicijative Vijeće temelji na sljedećim razlozima: 
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Navodi iz predmetne inicijative odnose na postupanja koja nisu uređena ZZTN-om, već 
posebnim propisima kao što su ZU, ZOO i ZPDV, a na koje propise se poziva i sam podnositelj 
inicijative. Nadzor nad primjenom navedenih zakona nije u nadležnosti Agencije, već u 
nadležnosti tijela koja su određena tim zakonima. 
 
Slijedom navedenog, Agencija ne može ocjenjivati je li Strukovna škola Gospić ovlaštena za 
obavljanje predmetne djelatnosti niti je li porezni obveznik. 
 
U konkretnom slučaju jednim bi dijelom eventualno mogla biti riječ o propisima o državnim 
potporama, međutim primjena Zakona o državnim potporama od 24. travnja 2014. više nije u 
nadležnosti Agencije već je u nadležnosti Ministarstva financija i Europske komisije. 
 
Nadležnost Agencije propisana je odredbama ZZTN-a, a zlouporaba vladajućeg položaja 
člankom 13. ZZTN-a. Činjenica da Strukovna škola Gospić obavlja djelatnost autoškole 
načelno nije sporna u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, međutim Agencija ne može 
ulaziti u to je li ona postupala u suprotnosti s nekim drugim zakonom, različitim od ZZTN-a. 
 
Slijedom navedenog zaključeno je kako u konkretnom slučaju nema dostatnih indicija za 
pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg 
položaja u smislu članka 39., a primjenom članka 13. ZZTN-a protiv Strukovne škole Gospić.  
 
Stoga je, na temelju odluke Vijeća, Agencija odlučila kao u izreci ovoga rješenja. 
 
Vezano uz prijedlog podnositelja inicijative za određivanje privremene mjere, Agencija u 
konkretnom slučaju nije donijela rješenje o privremenoj mjeri budući da nisu bili ispunjeni uvjeti 
za njezino donošenje, a donošenjem ovog rješenja rješavanje predmetnog prijedloga postaje 
bespredmetno. 
 
 
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 ovog rješenja. 
 
 

Predsjednik Vijeća  
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag. iur. 

 
 
 
 

 


