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U IME REPUBLIKE HRVATSKE
PRESUDA
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda
Sanje Štefan, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan i Ljiljane Karlovčan-Đurović, članica
vijeća te više sudske savjetnice Veseljke Kos, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja
EUROCIJEV d.o.o. u stečaju. Zagreb, CMP Savica Šanci 123, protiv tužene Agencije za
zaštitu tržišnog natjecanja, Zagreb, Savska 41/IV, koju zastupa Mladen Cerovac, predsjednik
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, radi odbačaja tužiteljeve inicijative, na sjednici vijeća
održanoj 7. ožujka 2019.
presudio je
Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Agencije za zaštitu
tržišnog natjecanja, klasa: UP/I-034-03/18-01/007, urbroj: 580-10/65-2018-023 od 4.
listopada 2018.
Obrazloženje
Tužena Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) uvodno naznačenim
rješenjem je odbacila inicijativu tužitelja za pokretanje po službenoj dužnosti postupka radi
utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja, protiv poduzetnika Gradska plinara Zagreb d.o.o.
sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 1 (dalje: GPZ) jer je prethodno tome ocijenila da za to
nema uvjeta.
Tužitelj u tužbi kojom prigovara zakonitosti osporenog rješenja prije svega navodi da
je kao pravna osoba osnovan još 26. travnja 1994., i da mu je glavna djelatnost obavljanje
poslova vezanih uz izvedbu plinskih priključaka.
Dodaje da njegova djelatnost uključuje i poslove pronalaženja subjekata kojima je potrebna
izvedba priključaka, kao i realizacija građenja priključka, provjeru ispravnosti izvedenog
priključka i niz drugih pratećih poslova. Navodi i opisuje svoje dugogodišnje iskustvo u
poslovanju na tom području te da je glavninu poslova obavljao na području Gradske plinare
Zagreb d.o.o.
Navodi da iako je od početka poslovanja uglavnom surađivao s GPZ, da se nakon
promjene strukture Uprave više ne dozvoljava realizacija izgradnje kućnih priključaka od
strane izvođača priključka koje je odabrao investitor ili vlasnik građevine (Opći uvjeti za
opskrbu plinom - „Narodne novine" 43/09. i 87/12.).
Takvim postupanjem smatra tužitelj da GPZ postupa protivno pozitivnim propisima
koji reguliraju predmetnu materiju, odnosno opskrbu i distribuciju plina. Opisano postupanje
je nadalje dovelo do nemogućnosti tužitelja da izvodi radove na građenju kućnih priključaka
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Čime se postupa protivno i navedenim općim uvjetima za opskrbu plinom. Zbog
nemogućnosti obavljanja djelatnosti zbog koje je osnovan, kao i ostvarivanja prihoda tužitelj
dodaje daje pokrenuo postupak kod Trgovačkog suda u Zagrebu koji se vodi pod poslovnim
brojem: 86.P-2098/14.
Tužitelj u tužbi iscrpno obrazlaže razloge zbog kojih smatra da je Agencija nepotpuno
utvrdila bitne činjenice. Također da nije uzela u obzir sve propise koji su važili do kraja 2013.
godine i uređivali predmetnu materiju, već se rukovodila samo propisima koji su na snazi od
2014. godine.
Propisi koje tužitelj pobliže navodi u tužbi mogu se primjenjivati tek od 1. kolovoza
2014., a s obzirom da se inicijativa odnosi i na razdoblje prije donošenja novih propisa,
smatra da je trebalo uzeti u obzir i ranije važeće propise jer se i prema Mrežnim pravilima
plinskog distribucijskog sustava („Narodne novine4' 158/13.) u međuvremenu trebaju
primijeniti važeći interni tehnički akti operatora distribucijskog sustava. Unatoč tome je
tužitelju onemogućeno da dalje izvodi priključke i posluje po dosadašnjem principu, jer je
izvođenje priključaka po novoj praksi dopušteno samo GPZ i to bez donošenja odgovarajuće
odluke kojom se to pitanje regulira.
Dakle evidentno je daje GPZ od 1. prosinca 2013. prekinula dotadašnju praksu i time
nanio štetu tužitelju, jer je za radove građenja priključaka (osim građevinskog dijela) koristio
isključivo vlastite zaposlenike, čak i u slučajevima kada investitor priključka nije odabrao
GPZ kao izvođača priključka.
S time u vezi se tužitelj posebno osvrće na primjenu pojedinih odredaba općih uvjeta
za opskrbu plinom i pojašnjava kakav način poslovanja su opći uvjeti omogućavali u
prijelaznom razdoblju. Suprotan tome je, a i pogrešan smatra tužitelj zaključak Agencije daje
GPZ u prijelaznom razdoblju nastavila poslovati kao i prije, do stupanja na snagu
Metodologije i Odluke, na način daje angažirala proizvođače.
Protivno tome je smatra tužitelj, na naprijed opisani način GPZ postala jedini izvođač
na svom distribucijskom području, jer za dio građenja priključaka angažira izvođače, pri čemu
ne dopušta da investitor ili vlasnik priključka sam odabere izvođača.
Dodaje da je Agencija nepravilno utvrdila bitne činjenice i u odnosu na daljnje
razdoblje od 17. rujna 2014. do 28. prosinca 2016., jer je GPZ nametnula vrlo teške uvjete za
dobivanje ovlaštenja izvođača kućnih priključaka i time zlouporabila svoj vladajući položaj, a
koje navode tužitelja Agencija nije uzela u obzir i valjano razmotrila što je rezultiralo i
donošenjem nepravilnih zaključaka. To stoga jer je tvrdi tužitelj, iz podataka o poduzetnicima
koji su izvodili građenje plinskih priključaka u odlučnom razdoblju, a koje podatke je
Agenciji dostavila GPZ jasno proizlazi da je veći broj poduzetnika u tom razdoblju ipak
pružao uslugu građenja plinskih priključaka. Smatra pogrešnim i druge zaključke kojima se
utvrđuje daje „bila riječ o prijelaznom razdoblju donošenja novih propisa u kojim GPZ nije
mogla omogućiti podnositelju inicijative ni ostalim poduzetnicima građenje plinskih
priključaka prema tržišnom modelu ovlaštenog investitora priključka sukladno Mrežnim
pravilima 2013“. S time u vezi se navodi da je HERA u svom očitovanju potvrdila kako je
GPZ mogla nastaviti s prethodnom praksom do stupanja na snagu Metodologije i Odluke44.
Osim što je Agencija nepotpuno utvrdila činjenično stanje, također smatra tužitelj da
je i dovedena u zabludu od strane GPZ koja navodi da je izdavanje ovlaštenja bila novost na
predmetnom tržištu iz kojeg razloga je bila oprezna prilikom utvrđivanja uvjeta zbog mogućih
šteta koje mogu nastati prilikom izvođenja predmetnih radova.
S obzirom daje GPZ već u lipnju 2013. raspolagala s Pravilnikom o provjeri stručno
tehničke sposobnosti izvođača kućnih priključaka te objavila i Popis izvođača koji su dokazali
tu sposobnost na distribucijskom području GPZ na kojem Popisuje i tužitelj kao osposobljeni
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izvođač, spomenuti navod smatra ne samo netočnim, već datim s ciljem kršenja pobliže
navedenih propisa u odlučnom razdoblju, a što je posljedično dovelo i do zlouporabe
vladajućeg položaja i postupanja protivnog odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja
(„Narodne novine“ 79/09. i 80/13. - dalje: ZZTN).
Ujedno je time tvrdi tužitelj ograničeno djelovanje drugih poduzetnika na
mjerodavnom tržištu. Smatrajući osporeno rješenje u cijelosti nezakonitim, predlaže tužitelj
da ovaj Sud donese odluku kojom će ukinuti rješenje Agencije od 4. listopada 2018. i naložiti
da donese novo rješenje, odnosno prethodno pokrene postupak protiv GPZ i u tom postupku
utvrdi postojanje vladajućeg položaja i postupanje poduzetnika kojim se taj položaj zlorabi, te
da izrekne upravno-kaznenu mjeru u skladu s utvrđenim odredbama ZZTN-a.
Tuženik u odgovoru na tužbu predlaže odbiti tužbeni zahtjev, smatrajući sve razloge
navedene u tužbi neosnovanima.
Također se poziva na pobliže navedene propise na temelju kojih je donesena osporena
odluka, odnosno ističe daje prethodno tome pravilno utvrđeno činjenično stanje i izvršen uvid
u posebne propise koji reguliraju predmetnu materiju zbog čega tuženik ostaje pri svim
navodima iz obrazloženja osporenog rješenja.
U odgovoru na tužbu daje osvrt na sve tužbene navode pojedinačno te posebno ističe
da je izvršen uvid u sve propise, kako one koji se odnose na odlučno razdoblje tako i na
razdoblje neposredno prije i poslije razdoblja na koje se odnosi predmetna inicijativa.
Stoga je zaključuje tuženik osporeno rješenje doneseno na temelju pravilno utvrđenih
bitnih činjenica, pravilne ocjene dokumentacije spisa predmeta, te uz pravilnu primjenu
zakonskih i podzakonskih propisa zbog čega je to rješenje u cijelosti zakonito, a tužbeni
razlozi neosnovani, zbog čega predlaže tužbu odbiti.
Tužbeni zahtjev nije osnovan.
Prilikom donošenja odluke, ovaj Sud je uzeo u obzir činjenice već utvrđene u
postupku donošenja osporene odluke kao i očitovanja stranaka tijekom upravnosudskog
postupka te je na temelju razmatranja svih činjeničnih i pravnih pitanja, u skladu s člankom
55. stavkom 3. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, 20/10., 143/12., 152/14.,
94/16. i 29/17. - dalje: ZUS), utvrdio da tužbeni zahtjev nije osnovan.
Takav zaključak je Sud donio jer je zauzeo stajalište da je tužena Agencija pravilno
ocijenila da u predmetnom slučaju nema uvjeta za pokretanje postupka utvrđivanja
sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, po službenoj dužnosti, protiv
GPZ, u smislu članka 39. ZZTN-a, a vezano uz primjenu članka 13. ZZTN-a.
Naime, iz podataka spisa predmeta kojima prileži i inicijativa tužitelja za pokretanje
postupka, prema njenom sadržaju proizlazi daje GPZ u razdoblju od 1. prosinca 2013. do 17.
rujna 2014. zlouporabila vladajući položaj na tržištu građenja kućnih plinskih priključaka, jer
je na pobliže opisani način isključila ostale poduzetnike s mjerodavnog tržišta tako da im je
onemogućila obavljanje poslova građenja kućnih plinskih priključaka. Također da je u
razdoblju od 17. rujna 2014. do 28. prosinca 2016. nametala izuzetno teške uvjete za davanje
ovlaštenja poduzetnicima za izvođenje poslova izgradnje kućnih priključaka.
Nadalje proizlazi da je tužitelj registriran za izvođenje plinskih instalacija, a da od
1996. godine izvodi kućne priključke i kao kooperant GPZ-a i kao ovlašteni izvođač za račun
investitora (potrošača). Također tužitelj u datom očitovanju navodi daje člankom 4. stavkom
2. točkom 23. Mrežnih pravila 2013. određeno da je ovlašteni izvođač priključka svaka
pravna ili fizička osoba koja je od operatora distribucijskog sustava ovlaštena za građenje
priključaka na distribucijski sustav te daje tim pravilima propisano da zahtjev za priključenje
podnosi investitor priključka, a regulirana su i pitanja izvedbe priključka.
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U inicijativi tužitelj navodi kakva je praksa po tom pitanju bila u ranijem razdoblju do
15. studenoga 2013., a koja se kasnije promijenila, među ostalim i zbog promjene
mjerodavnih propisa, a dijelom zbog postupanja GPZ, koje tužitelj smatra protivnim važećim
propisima u odlučnom razdoblju.
Također se i GPZ očitovala na sadržaj inicijative tužitelja, dopisom od 12. svibnja
2014. u kojem u bitnom navodi da se prema mjerodavnim propisima, priključak smatra
dijelom distribucijskog sustava, a izvođenje radova izgradnje priključaka na koncesijskom
području predstavlja izgradnju radi povećanja kapaciteta distribucijskog sustava.
Stoga GPZ smatra daje kao koncesionar distribucije plina na području Grada Zagreba
jedini ovlašten izvoditi radove izgradnje priključaka, odnosno povjeriti te radove trećoj osobi.
Suprotno tome tužitelj dodaje daje prema konzultacijskim dokumentima HERE objavljenim
u postupku javne rasprave 22. svibnja 2014., komponenta naknade za priključenje u
potpunosti tržišna, što nadalje znači da sve radove potrebne za izgradnju priključka može
izvoditi svaka pravna ili fizička osoba ovlaštena od operatora sustava sukladno odredbama
mrežnih pravila.
Zaključno tužitelj u inicijativi traži pokretanje postupka jer smatra da je GPZ
sprječavao, ograničavao i narušavao slobodno tržišno natjecanje i onemogućavao slobodan
pristup tržištu izgradnje priključaka.
Dodaje i da je GPZ 28. prosinca 2016. donio Uvjete o izdavanju ovlaštenja za
građenje plinskih priključaka na distribucijskom sustavu Gradske plinare Zagreb d.o.o. na koji
način su uvjeti bitno pojednostavljeni, a prethodno traženi uvjeti izbačeni ili minimalizirani. U
bitnom tužitelj u inicijativi traži da se za razdoblje od 1. prosinca 2013. do 17. rujna 2014.,
utvrdi zlouporaba vladajućeg položaja od strane GPZ isključivanjem ostalih poduzetnika s
tržišta zbog nemogućnosti obavljanja poslova izgradnje kućnih priključaka, odnosno da se za
razdoblje od 17. rujna 2014. do 28. prosinca 2016., utvrdi ograničavajuće djelovanje
nametanjem izuzetno teških uvjeta za dobivanje ovlaštenja izvođača kućnih priključaka
objavom Pravilnika o izdavanju ovlaštenja za građenje plinskih priključaka na distribucijski
sustav GPZ.
Dakle, iz navedenog proizlazi da je dostavljanjem inicijative tuženiku, tužitelj tražio
pokretanje postupka po službenoj dužnosti radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja
protiv poduzetnika Gradska plinara Zagreb d.o.o., u smislu članka 38. i 39. ZZTN-a, u svezi
primjene Članka 13. ZZTN-a.
Prema odredbi članka 13. točaka 1.-4. ZZTN zabranjena je 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 i 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.
S time u vezi je tuženik u cilju utvrđenja svih činjeničnih i pravnih okolnosti, a radi
utvrđivanja postoje li u konkretnom slučaju uvjeti za pokretanje postupka po inicijativi,
tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, prikupio sve relevantne
podatke i dokumentaciju. Potom je ocijenio, razmatrajući navedeni predmet na sjednici
održanoj 4. listopada 2018. da inicijativu tužitelja treba odbaciti jer ne postoje uvjeti za
pokretanje postupka po službenoj dužnosti u smislu navedenih odredaba ZZTN-a, a
primjenom članka 13. ZZTN-a.
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U svezi promatranog razdoblja od 1. prosinca 2013. do 17. rujna 2014., tuženik je
utvrdio da se radi o prijelaznom razdoblju donošenja novih propisa u kojem GPZ nije mogla
omogućiti tužitelju niti ostalim poduzetnicima građenje plinskih priključaka prema tržišnom
modelu ovlaštenog investitora priključka u skladu s Mrežnim pravilima 2013., jer tada još
nisu stupile na snagu Metodologija i Odluka, na temelju kojih su određene naknade za
pripremno-završne radove koje je GPZ dužna naplatiti investitoru i izvođaču radova.
Navedeno potvrđuje i HERA u svom očitovanju, u kojem navodi daje GPZ mogla nastaviti s
prethodno ustaljenom praksom do stupanja na snagu Metodologije i Odluke, a da je na taj
način i postupila proizlazi iz podataka spisa predmeta, prema kojima je GPZ nastavila s
takvom praksom i angažirala svoje podizvođače, s time da je u predmetnom razdoblju,
nekoliko puta angažirala i tužitelja.
Nadalje, iz priležećih podataka proizlazi daje kroz 2014. godinu GPZ ostvarila pad
prihoda od djelatnosti građenja plinskih priključaka u odnosu na prethodnu 2013. godinu iz
čega slijedi da u tom razdoblju nije ostvarila dodatnu financijsku dobit.
U odnosu na daljnje razdoblje za koje tužitelj tvrdi da su nametnuti teški uvjeti za
dobivanje ovlaštenja izvođačima kućnih priključaka u smislu visine bankarske garancije i
police osiguranja od javne odgovornosti, utvrđeno je da se s obzirom na vrstu djelatnosti koja
je uređena posebnim propisima kojima se ujedno određuje i visina navedenih naknada,
navedeno pitanje ne može razmatrati isključivo s osnove primjene propisa o zaštiti tržišnog
natjecanja.
S time u vezi je tuženik dao iscrpno obrazloženje razloga zbog kojih se s obzirom na
vrstu predmetne djelatnosti, odnosno specifičnost građenja plinskih priključaka, bez sumnje
već po naravi stvari radi o opasnoj djelatnosti, zbog čega je logično da se za takvu vrstu
poslovanja pobliže navedenim propisima reguliraju posebni uvjeti, uključujući i iznos
osiguranja od profesionalne odgovornosti za eventualnu štetu koja obavljanjem tih poslova
može nastati za investitora ili druge osobe. To nadalje znači da je građenje plinskih
priključaka uređeno nizom propisa te je riječ o tržištu koje se nalazi pod regulacijom HERE.
S time u vezi je logično i razumno i očitovanje GPZ prema kojem je GPZ u odnosu na
izdavanje ovlaštenja, kao noviteta na predmetnom tržištu, s posebnim oprezom postupala kod
određivanja uvjeta za izdavanje tih ovlaštenja, a kod određivanja naknada se rukovodila
kriterijima navedenim u posebnim propisima kojima se uređuje mjerodavno tržište građenja
plinskih priključaka, kao i s njima povezanim propisima.
Konačno dodaje tuženik da drugi poduzetnici koji su se očitovali nisu naveli da su
imali problema u poslovanju s GPZ, već je većina njih u navedenom razdoblju obavljala
radove građenja plinskih priključaka. Zaključno dodaje da niti u odnosu na drugo razdoblje
koje se spominje u inicijativi, GPZ nije zabilježila značajan porast prihoda od građenja
plinskih priključaka.
Štoviše, tuženik u odgovoru na tužbu smatra potrebnim dodati daje GPZ kroz 2014.
godinu ostvarila pad prihoda u djelatnosti građenja plinskih priključaka, a s time u vezi
zaključuje da do toga vjerojatno ne bi došlo da su u predmetnom slučaju utvrđene indicije o
zlouporabi vladajućeg položaja od strane GPZ.
Dakle, iz naprijed navedenog proizlazi da je tuženik nakon iscrpne analize i procjene
svih bitnih okolnosti, pravilno zaključio da u konkretnom slučaju nisu ostvareni uvjeti za
pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog
natjecanja po službenoj dužnosti, protiv GPZ u smislu članka 39. ZZTN-a, a u svezi primjene
članka 13. ZZTN-a.
Također je za navedenu odluku tuženik dao valjalo i razložno obrazloženje, koje
prihvaća i ovaj Sud. a u tom pravcu istaknute navode u tužbi ne osnovanima.
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Tužitelj niti drugim razlozima koje ističe u tužbi nije doveo u sumnju zakonitost
tuženikovog rješenja donesenog pozivom na odredbu članka 38. stavka 5. ZZTN-a niti je na
odgovarajući način dokazao tvrdnju, o bilo kakvoj povredi materijalnog i postupovnog prava
od strane tuženika.
Slijedom navedenog je ovaj Sud, ocjenjujući rješenje tuženika u cijelosti zakonitim, a
tužbene razloge neosnovanima i neodlučnim za donošenje drugačije odluke u ovoj stvari, na
temelju odredbe članka 57. stavka 1. ZUS-a. odbio tužbeni zahtjev i odlučio kao u izreci
presude.
U Zagrebu 7. ožujka 2019.
Predsjednica vijeća:
Sanja Štefan, v.r.
Za točnost otpravka -

