
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: UP/I 034-03/19-01/009 
UBROJ: 580-10/76-2019-014 
Zagreb, 11. listopada 2019. 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 31., članka 38. stavaka 5. i 9. te 
članka 58. stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 
i 80/13), postupajući po inicijativi poduzetnika Croatia Zovko bus d.o.o., sa sjedištem u 
Sesvetama, Slavonska avenija 63, za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, 
ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv 
poduzetnika Zagrebački Holding d.o.o. - Podružnica Autobusni kolodvor, sa sjedištem u 
Zagrebu, Avenija Marina Držića 4, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, u 
sastavu: Mladen Cerovac, mag. iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica 
predsjednika Vijeća, dr. sc. Mirta Kapural i mr. sc. Ljiljana Pavlic, članovi Vijeća, sa sjednice 
29/2019., održane 11. listopada 2019., 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: AZTN) zaprimila je 29. travnja 2019., sukladno 
članku 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 80/13; dalje: 
ZZTN), inicijativu poduzetnika Croatia Zovko bus d.o.o., sa sjedištem u Sesvetama, Slavonska 
avenija 63 (dalje u tekstu: podnositelj inicijative i/ili Croatia Zovko bus) za pokretanje postupka 
sprječavanja, ograničavanja i narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg 
položaja protiv poduzetnika Zagrebački Holding d.o.o. - Podružnica Autobusni kolodvor, sa 
sjedištem u Zagrebu, Avenija Marina Držića 4 (dalje: Zagrebački Holding). 
 
U predmetnoj inicijativi Croatia Zovko bus, u bitnome, navodi kako je 16. travnja 2019. 
Zagrebački Holding poslao dopis autobusnim prijevoznicima kojim ih moli da na temelju 
dugogodišnje uspješne i korektne poslovne suradnje uklone svoje reklame i obustave prodaju 
karata s blagajni koje se nalaze u centralnom holu Autobusnog kolodvora Zagreb, a nisu 
blagajne Zagrebačkog Holdinga. U predmetnom je dopisu dalje navedeno da se, s obzirom na 
činjenicu da je većina blagajni u centralnom holu u vlasništvu Zagrebačkog Holdinga i da na 
istima na temelju zaključenih pravnih poslova pruža sve usluge koje su potrebne autobusnim 
prijevoznicima u obavljanju njihove djelatnosti te da gaje dugogodišnji poslovni odnos temeljen 
na međusobnom uvažavanju i trgovačkim običajima, mole autobusni prijevoznici da postupe 
po zamolbi Zagrebačkog Holdinga.  
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Croatia Zovko bus navodi kako je predmetni dopis dobio od jednog poslovnog partnera, 
odnosno autobusnog prijevoznika, te ističe kako je u posjedu blagajni u centralnom holu 
Autobusnog kolodvora Zagreb gdje ima zaključene ugovore za prodaju karata sa svim većim 
autobusnim prijevoznicima: [...], [...], [...], [...] i [...]. 
 
Nadalje, podnositelj inicijative navodi kako je za neke od prijevoznika na svojim blagajnama 
postavio i odgovarajuće reklame te kako dugogodišnjim poslovnim partnerima pruža 
najkvalitetniju uslugu, uz odgovarajuću proviziju i brzu uplatu sredstava od prodanih karata, pri 
čemu korektnom poslovnom suradnjom privlači sve više partnera.  
 
Croatia Zovko bus zaključuje kako naprijed opisana praksa ne odgovara Zagrebačkom 
Holdingu te stoga taj poduzetnik piše dopise kojima poziva prijevoznike da prekinu poslovnu 
suradnju s Croatia Zovko busom kako bi imao monopolski položaj i na taj način za sebe stvorio 
povoljnije tržišne uvjete. 
 
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, sukladno odredbi članka 39. ZZTN-a, a u svezi s člankom 13. ZZTN-a, 
AZTN je proveo prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu te je na temelju odredbi 
članka 32. točke 1. a) i b) ZZTN-a zatražio očitovanje, podatke i relevantnu dokumentaciju od 
podnositelja inicijative, Zagrebačkog Holdinga te autobusnih prijevoznika, i to poduzetnika [...], 
[...], [...] i [...], a koji djeluju na predmetnom tržištu. 
 
2.1. Dodatno očitovanje podnositelja inicijative 
 
Dana 30. svibnja 2019. AZTN je zaprimio dopunu inicijative u kojoj Croatia Zovko bus, u 
bitnome, navodi kako prema njegovim saznanjima nitko od prijevoznika koji su zaprimili dopis 
Zagrebačkog Holdinga nije postupio prema zamolbi iz dopisa te kako nema saznanja da je 
Zagrebački Holding poduzimao druge pravne radnje u smislu prijetnji o prestanku poslovne 
suradnje s prijevoznicima koji ne postupe u skladu s njegovom zamolbom. 
 
Nadalje, naveo je kako u prostorijama Autobusnog kolodvora Zagreb posjeduje 5 blagajni za 
prodaju karata od 2008. te kako osim njega i Zagrebačkog Holdinga niti jedan drugi poduzetnik 
ne prodaje karte u prostorijama Autobusnog kolodvora Zagreb.  
 
Dodatno, Croatia Zovko bus navodi kako nema zaključen ugovor s Zagrebačkim Holdingom 
te kako poslovna suradnja između njih ne postoji. 
 
2.2. Očitovanja autobusnih prijevoznika 
 
U razdoblju od 14. do 19. lipnja 2019. AZTN je zaprimio očitovanja autobusnih prijevoznika. 
Poduzetnik [...] u svom je očitovanju naveo kako nije zaprimio predmetni dopis Zagrebačkog 
Holdinga. Poduzetnici [...] i [...] zaprimili su predmetni dopis Zagrebačkog Holdinga, ali nisu 
postupili prema zamolbi Zagrebačkog Holdinga te su naveli kako Zagrebački Holding nije vršio 
nikakav pritisak na njih da prekinu suradnju s Croatia Zovko busom. Ujedno su pozitivno 
ocijenili dosadašnju suradnju sa Zagrebačkim Holdingom. 
 
2.3. Očitovanje Zagrebačkog Holdinga 
 
Dana 30. srpnja 2019. AZTN je zaprimio očitovanje Zagrebačkog Holdinga koji, u bitnome, 
navodi kako se blagajne koje su u posjedu poduzetnika Croatia Zovko bus nalaze u centralnom 
holu Autobusnog kolodvora Zagreb te da se, iako unutar zgrade Autobusnog kolodvora Zagreb 
postoje i agencije drugih prijevoznika, rečene blagajne nalaze nasuprot blagajni Zagrebačkog 
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Holdinga i koriste njegov vizualni identitet, zbog čega dolazi do česte zabune korisnika, koji 
kupe kartu na blagajnama Croatia Zovko busa, a onda prigovore šalju na e-mail adrese 
Zagrebačkog Holdinga.  
 
Zagrebački Holding navodi kako koristi ovu prigodu da uloži i službenu prijavu protiv Croatia 
Zovko busa zbog korištenja vizualnog identiteta blagajni Zagrebačkog holdinga. 
 
Nadalje, Zagrebački Holding navodi kako je dopis koji je poslan prijevoznicima koji imaju 
istaknute reklame iznad blagajni Croatia Zovko busa poslan isključivo kao zamolba, što je i 
vidljivo iz teksta dopisa, iz razloga što smatra da se isticanjem reklama izravno iznad prodajnog 
mjesta određeni prijevoznici stavljaju u nepovoljniji položaj i tako istaknute reklame nagrđuju 
prostor. Zagrebački Holding ističe kako nikakvih posljedica zbog eventualnog nepostupanja po 
poslanom dopisu nije bilo, niti je bilo ikakve namjere da istih bude, što mogu potvrditi i sami 
prijevoznici, te kako su reklame i dalje istaknute, a karte se uredno prodaju, bez posljedica. O 
neformalnosti dopisa svjedoči i činjenica da nije poslan po prijevozničkim tvrtkama za dvije 
velike grupacije, već je naslovljen na [...] i [...], bez navođenja konkretnih pravnih osoba. Osim 
grupacijama, dopis je poslan i poduzetniku [...], a svi su dopisi predani u ruke predstavnicima 
prijevoznika, dakle nisu poslani putem pošte, službenim putem. 
 
3. Mjerodavno tržište 
 
Mjerodavno tržište, u smislu članka 7. ZZTN-a, određuje se kao tržište određene robe i/ili 
usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom 
području. 
 
Sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta 
(„Narodne novine“, br. 9/11; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu), svrha utvrđivanja 
mjerodavnog tržišta određivanje je robe i/ili usluga s kojima se poduzetnici tržišno natječu te 
zemljopisnog područja na kojem se natječu. 
 
Mjerodavno tržište, sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe o mjerodavnom tržištu, utvrđuje se 
na način da se utvrdi njegova proizvodna dimenzija (mjerodavno tržište u proizvodnom smislu) 
i zemljopisna dimenzija (mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu). 
 
U konkretnom predmetu AZTN je preliminarno promatrao tržište prodaje karata za autobusni 
prijevoz putnika u prostorijama Autobusnog kolodvora Zagreb, iako je moguće da je u 
zemljopisnoj dimenziji riječ o širem području, uzevši u obzir napredak suvremenih tehnologija 
koje omogućavaju prodaju i kupnju karata izvan fizički lociranih mjesta prodaje (npr. putem 
interneta). 
 
Inicijativa podnositelja inicijative odnosi se na postupanje Zagrebačkog Holdinga u 
prostorijama Autobusnog kolodvora Zagreb. Prema podacima dostupnima AZTN-u, samo dva 
poduzetnika prodaju karte za autobusni prijevoz putnika u prostorijama Autobusnog kolodvora 
Zagreb, i to podnositelj inicijative i Zagrebački Holding. 
 
Dodatno, treba istaknuti kako je Autobusni kolodvor Zagreb u vlasništvu Zagrebačkog 
Holdinga. 
 
4. Činjenice utvrđene tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu 
 
Podnositelj inicijative smatra kako Zagrebački Holding zlouporabljuje vladajući položaj na 
tržištu prodaje karata za autobusni prijevoz putnika u prostorijama Autobusnog kolodvora 
Zagreb, na način da slanjem dopisa autobusnim prijevoznicima moli iste da uklone svoje 
reklame i obustave prodaju karata s blagajni koje se nalaze u centralnom holu Autobusnog 



4 
 

kolodvora Zagreb, a nisu blagajne Zagrebačkog Holdinga, a sve kako bi imao monopolski 
položaj i na taj način za sebe stvorio povoljnije tržišne uvjete. 
 
U odnosu na navedeno, valja naglasiti kako je iz sadržaja cjelokupno zaprimljene 
dokumentacije razvidno da je Zagrebački Holding uručio dopis trojici autobusnih prijevoznika. 
 
Uvidom u predmetni dopis nesporno je utvrđeno kako je Zagrebački Holding zamolio 
autobusne prijevoznike [...], [...] i [...] da uklone svoje reklame i obustave prodaju karata s 
blagajni koje se nalaze u centralnom hodniku Autobusnog kolodvora Zagreb, a nisu blagajne 
Zagrebačkog Holdinga. Iz sadržaja tog dopisa razvidno je kako se radi isključivo o zamolbi, 
bez ikakvih uvjeta, prijetnji, prisile i/ili slično. U odnosu na navedeno Zagrebački Holding brani 
opravdanost opisanog postupanja jer smatra da se isticanjem reklama izravno iznad prodajnog 
mjesta određeni prijevoznici stavljaju u nepovoljniji položaj te da na opisani način istaknute 
reklame nagrđuju prostor. 
 
Pored navedenog, uzevši u obzir navode [...] i [...] kako Zagrebački Holding ni na koji način 
nije vršio pritisak na njih da obustave suradnju s Croatia Zovko busom, odnosno da nisu 
postupili prema zamolbi iz dopisa, te činjenicu da je suradnja između rečenih prijevoznika i 
Croatia Zovko busa i dalje na snazi, a da Zagrebački Holding ni na koji način nije uvjetovao 
autobusne prijevoznike, niti nametao dodatne obveze ili lošije uvjete međusobnog poslovanja 
s autobusnim prijevoznicima u svrhu narušavanja ili obustavljanja njihovog poslovnog odnosa 
s Croatia Zovko busom, slanje predmetnog dopisa tj. zamolbe, u konkretnom slučaju, ne 
predstavlja indiciju za potencijalnu zlouporabu vladajućeg položaja u smislu članka 13. ZZTN-
a, odnosno AZTN ne raspolaže dokazima stvarnog ili mogućeg istiskivanja konkurenta 
Zagrebačkog Holdinga s promatranog tržišta.  
 
5. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
Na temelju dostavljene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja tijekom prethodnog 
ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), 
sukladno ovlastima iz članka 27. i članka 31. ZZTN-a, na sjednici 29/2019., održanoj 11. 
listopada 2019., razmatralo je navedeni predmet te je donijelo odluku da se inicijativa 
poduzetnika Croatia Zovko bus, u smislu članka 38. stavaka 5. i 9. ZZTN-a, odbaci jer ne 
postoje uvjeti za pokretanje postupka AZTN-a po službenoj dužnosti radi utvrđivanja 
sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg 
položaja protiv poduzetnika Zagrebački Holding, u smislu članka 39. ZZTN-a, a primjenom 
članka 13. ZZTN-a. 
 
Vijeće svoju odluku obrazlaže kako slijedi. 
 
AZTN je tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu utvrđivao postoje li 
dostatne indicije da Zagrebački Holding narušava tržišno natjecanje ograničavanjem tržišta 
prodaje karata za autobusni prijevoz putnika u prostorijama Autobusnog kolodvora Zagreb, na 
način da slanjem dopisa autobusnim prijevoznicima moli iste da uklone svoje reklame i 
obustave prodaju karata s blagajni koje se nalaze u centralnom holu Autobusnog kolodvora 
Zagreb. 
 
Zbog utvrđenja da je predmetni dopis po svom sadržaju zamolba lišena ikakvih uvjeta, prijetnji, 
prisile i/ili slično te da je autobusnim prijevoznicima ostavljena mogućnost izbora i slobodnog 
odlučivanja o tome s kojim će poduzetnicima poslovati u pogledu prodaje autobusnih karata, 
ne postoje indicije za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv 
Zagrebačkog Holdinga u smislu članka 13. ZZTN-a. 
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Zaključno, u odnosu na prijavu Zagrebačkog Holdinga protiv Croatia Zovko busa zbog 
korištenja vizualnog identiteta blagajni Zagrebačkog Holdinga, važno je napomenuti kako 
postupanje po istoj nije u nadležnosti AZTN-a. 
 
Slijedom navedenog, AZTN je na temelju odluke Vijeća, a primjenom članka 38. stavka 5. 
ZZTN-a, odlučio kao u izreci ovoga rješenja. 
 
 
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 ovoga rješenja. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: 

Sukladno članku 53. ZZTN, podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu izuzeti su od objavljivanja te su u tekstu 

navedeni podaci označeni […].  
 


