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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 sljedećih poduzetnika: Auto-škola Zadar d.o.o., sa sjedištem 
u Zadru, Ulica postrojbi specijalne policije Zadar 12, Donat San d.o.o., sa sjedištem u 
Debeljaku, Put Maslina 7, Forum 91, d.o.o., sa sjedištem u Zadru, Put Murvice 19, Josip 
Pavlović i Marin Blaslov, suvlasnici obrta Autoškola Rotor Zadar, sa sjedištem u Zadru, 
Zrinsko-Frankopanska 40, Gavran j.d.o.o., sa sjedištem u Zadru, Put Pudarice 26 i Leonardo 
Dražević, vlasnik obrta za usluge auto škole AS, sa sjedištem u Zadru, Zrinsko-Frankopanska 
26, za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog 
natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Hrvatski autoklub, sa 
sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 44, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja, u sastavu: Mladen Cerovac, mag. iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur., 
zamjenica predsjednika Vijeća, Denis Matić, dipl. iur. i mr. sc. Ljiljana Pavlic, članovi Vijeća, sa 
sjednice 8/2020., održane 27. veljače 2020., 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 25. listopada 2019., sukladno 
članku 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 80/13; dalje: 
ZZTN), inicijativu sljedećih poduzetnika: Auto-škola Zadar d.o.o., sa sjedištem u Zadru, Ulica 
postrojbi specijalne policije Zadar 12, Donat San d.o.o., sa sjedištem u Debeljaku, Put Maslina 
7, Forum 91, d.o.o., sa sjedištem u Zadru, Put Murvice 19, Josip Pavlović i Marin Blaslov, 
suvlasnici obrta Autoškola Rotor Zadar, sa sjedištem u Zadru, Zrinsko-Frankopanska 40, 
Gavran j.d.o.o., sa sjedištem u Zadru, Put Pudarice 26 i Leonardo Dražević, vlasnik obrta za 
usluge auto škole AS, sa sjedištem u Zadru, Zrinsko-Frankopanska 26, zastupanih po 
odvjetnicima [...] (dalje: podnositelji inicijative), za pokretanje postupka utvrđivanja 
sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg 
položaja protiv poduzetnika Hrvatski autoklub, sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 44 
(dalje: HAK). 
 
U predmetnoj inicijativi podnositelji inicijative, u bitnome, navode kako HAK, kao nacionalna, 
nestranačka i neprofitna udruga, provodi ispite za autoškole, a na području Zadarske županije 
to čini preko Autokluba Zadar, sa sjedištem u Zadru, Sv. Vinka Paulskog 32 (dalje u tekstu: 
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Autoklub Zadar), kao člana HAK-a. Autoklub Zadar osnovao je 2. siječnja 2019. Autoškolu 
Zebra, sa sjedištem u Zadru, Vinka Paulskog 32 (dalje u tekstu: Autoškola Zebra), čije sjedište 
odgovara sjedištu Autokluba Zadar, odnosno prostorijama HAK-a gdje se polažu pisani ispiti 
za sve polagače vozačkog ispita. 
 
Nadalje, podnositelji inicijative navode kako na izlogu prostorija Autoškole Zebra stoji veliki 
znak „HAK/Autoklub Zadar“ te ispod tog znaka naziv „Autoškola Zebra Zadar“. Također, na 
svom promotivnom letku Autoškola Zebra Zadar ima jasno istaknutu adresu Sv. Vinka 
Paulskog 32, Zadar, koja predstavlja adresu Autokluba Zadar te sljedeće e-mail adrese: 
autoskolazebra@autoklub-zadar.hr, zatim ak-zadar@hak.hr, kao i adresu mrežne stranice 
www.autoklub-zadar.hr. Na drugoj stranici predmetnog letka, ispod naziva i loga Autoškole 
Zebra, velikim je slovima istaknut i uokviren natpis „Za članove HAK-a popust od 10% na cijene 
za osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije“, u potpisu „HAK/Autoklub Zadar“. 
 
Podnositelji inicijative smatraju da se na taj način stječe dojam kako je Autoškola Zebra ujedno 
i ispitivač svih kandidata za polaganje vozačkog ispita koji je obavezan u Republici Hrvatskoj 
te da to proizlazi i iz vizualnog identiteta prostorija navedene autoškole, ali i e-mail adresa i 
mrežne adrese, kao i letaka koje Autoškola Zebra svakodnevno dijeli velikom broju ljudi. 
Upravo je od strane kandidata kao potrošača i dospjela rečena informacija te su se neki od 
njih podnositeljima inicijative obratili s upitom polaže li se u Autoškoli Zebra pisani dio ispita te 
je li im onda bolje upisati tu autoškolu jer bi ga onda sigurno puno lakše položili. 
 
Podnositelji inicijative smatraju kako popust od 10% za članove HAK-a na cijene za 
osposobljavanje za vozače B kategorije, kao najbrojnije skupine kandidata za polaganje 
vozačkog ispita, u opisanoj situaciji predstavlja nelojalnu konkurenciju, koju ostale autoškole 
na tom području ne mogu pratiti niti joj mogu na bilo kakav način konkurirati, a da bi pritom na 
vrijeme podmirivali svoje tekuće obveze. 
 
Na ovakav način, smatraju podnositelji inicijative, HAK daje sebi i svojim članovima popust na 
upis u navedenu autoškolu jer je njegov član preko kojeg HAK djeluje na županijskoj razini, u 
ovom slučaju Autoklub Zadar, osnivač Autoškole Zebra, a pod takvim okolnostima podnositelji, 
ali i sve druge autoškole koje posluju na tom području, ne mogu ne samo isplativo, nego niti 
održivo poslovati, jer je dodatni popust od 10% ostalim autoškolama neizvediv popust za 
održivo poslovanje, u ovakvim okvirima tržišnog natjecanja. 
 
Podnositelji inicijative smatraju da HAK, kao jedina nacionalna udruga koja ima funkciju 
davanja potvrda za osposobljenost vozača svih kategorija u Republici Hrvatskoj, ne smije biti 
osnivač autoškole, posebice ne u prostorijama HAK-a. Također, podnositelji inicijative 
smatraju kako Autoklub Zadar za istu djelatnost ne bi smio davati bilo kakav popust, koristeći 
time svoje članstvo u HAK-u, odnosno utemeljujući ga na članstvu u HAK-u. 
 
Prema mišljenju podnositelja inicijative, HAK ima vladajući položaj sukladno odredbi članka 
12. ZZTN-a kako na području zadarske županije, tako i na području cijele Republike Hrvatske 
te su ovakvim postupanjem povrijeđene odredbe ZZTN-a, a podnositelji inicijative i sve ostale 
autoškole u Zadarskoj županiji dovedene u znatno nepovoljniji položaj. 
 
Slijedom navedenog, podnositelji inicijative predlažu da AZTN donese rješenje kojim se 
utvrđuje zlouporaba vladajućeg položaja HAK-a na tržištu autoškola na području zadarske 
županije, nalaže otklanjanje nepravilnosti te određuje odgovarajuća sankcija sukladno 
odredbama ZZTN-a.  
 
 
 
 
 

mailto:autoskolazebra@autoklub-zadar.hr
mailto:ak-zadar@hak.hr
http://www.autoklub-zadar.hr/
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2. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu 
 
Na temelju predmetne inicijative, kako bi utvrdio 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 vezano uz primjenu članaka 12. i 13. ZZTN-a, AZTN je u okviru svoje nadležnosti 
iz članka 32. točke 1. a) i b) ZZTN-a, dopisom od 14. studenog 2019., od podnositelja inicijative 
zatražio da dopune predmetnu inicijativu, na način da dostave dodatno očitovanje i određenu 
dokumentaciju. 
 
AZTN je 9. prosinca 2019. zaprimio podnesak opunomoćenika podnositelja inicijative kojim se 
obavještava AZTN kako su podnositelji inicijative upoznati sa sadržajem predmetnog dopisa 
ali su obavijestili opunomoćenike kako odustaju od vođenja predmetnog postupka te povlače 
podnesenu inicijativu te se shodno navedenom moli AZTN da uvaži naprijed navedeno i 
postupi shodno tome. 
 
3. Primijenjeni propisi 
 
AZTN je u ovom predmetu primijenio odredbe ZZTN-a, Uredbe o načinu i kriterijima utvrđivanja 
mjerodavnog tržišta („Narodne novine“, br. 9/11; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu) te 
odredbe Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09; dalje: ZUP), 
sukladno članku 3. stavku 1. ZUP-a i članku 35. stavka 1. ZZTN-a. 
 
Nadalje, izvršen je uvid u najvažnije propise koji uređuju predmetnu materiju djelatnosti 
autoškola, i to: 

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama, („Narodne novine“, br. 67/08, 48/10, 74/11, 
80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19; dalje: ZSPC); 

- Zakon o Hrvatskom autoklubu („Narodne novine“, br. 2/94; dalje: ZHAK); 
- Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, br. 132/17 i 6/18; 

dalje: Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače); 
- Pravilnik o minimalnim standardima za rad autoškola („Narodne novine“, br. 3/18; dalje: 

Pravilnik o minimalnim standardima za rad autoškola) te 
- Pravilnik Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita („Narodne 

novine“, br. 33/09; dalje: Pravilnik HAK-a o organiziranju i provođenju vozačkih ispita). 
 
Položaj i ovlasti HAK-a uređeni su ZHAK-om te ZSPC-om. Navedenim je zakonima HAK 
ovlašten, između ostalog, i za organizaciju i provedbu vozačkih ispita za sve kategorije i vrste 
vozila te obavljanje stručnog nadzora nad subjektima koji obavljaju osposobljavanje kandidata 
za vozače. 
 
Sukladno odredbi članka 2. ZHAK-a, HAK je jedinstvena nacionalna udruga u koju se udružuju 
autoklubovi s područja Republike Hrvatske, a mogu se i neposredno udruživati vlasnici i vozači 
vozila na motorni pogon te drugi građani.  
 
U HAK se mogu pod uvjetima i na način utvrđenim Statutom HAK-a udružiti i druge pravne 
osobe. Odnosi između HAK-a i autoklubova uređuju se Statutom HAK-a. 
 
Prema odredbi članka 11. ZHAK-a, HAK može pored poslova vezanih uz obavljanje povjerenih 
mu javnih ovlasti, obavljati i poslove drugih privrednih i društvenih djelatnosti kada mu je to 
određeno zakonom i pod uvjetima određenim zakonom i drugim propisima. 
 
Rečene poslove HAK može obavljati neposredno ili može radi obavljanja tih poslova osnovati 
poduzeće ili drugu pravnu osobu, u skladu sa zakonom. 
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Sukladno odredbama članka 1. Pravilnika HAK-a o organiziranju i provođenju vozačkih ispita, 
poslove organiziranja i jedinstvenog provođenja vozačkih ispita, kao javne ovlasti na teritoriju 
Republike Hrvatske, obavlja HAK u skladu sa ZSPC-om, provedbenim propisima donesenim 
na temelju tog zakona i odredbama rečenog Pravilnika. 
 
Vozački ispit čini jedinstvenu cjelinu i sastoji se od ispita iz nastavnih predmeta Prometni 
propisi i sigurnosna pravila, Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i 
Upravljanje vozilom. Sukladno članku 3. rečenog Pravilnika, vozački ispit provodi se u ispitnim 
centrima-podružnicama HAK-a i pripadajućim mjestima-gradovima određenim na temelju 
članka 207. ZSPC-a (ispitnim centrima koje određuje ministar unutarnjih poslova). 
 
Pravilnikom o minimalnim standardima za rad autoškola propisani su minimalni standardi koje 
mora ispunjavati pravna ili fizička osoba (obrtnik) za provedbu jedinstvenog nastavnog procesa 
u autoškoli, kao i izdavanje ovlaštenja za rad autoškola. 
 
Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače propisani su uvjeti i način osposobljavanja 
kandidata za vozače pojedine kategorije vozila, plan i okvirni program osposobljavanja, 
prostorni uvjeti, nastavna sredstva, pomagala i oprema potrebni za izvođenje osposobljavanja, 
vođenje evidencija i dokumentacije o osposobljavanju kandidata za vozače, obliku dopuštenja 
(licence) te sadržaju drugih obrazaca u vezi s osposobljavanjem kandidata za vozača i 
provođenju vozačkih ispita. 
 
4. Mjerodavno tržište 
 
Sukladno odredbi članka 7. ZZTN-a, mjerodavno tržište određuje se kao tržište određene robe 
i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom 
području. 
 
Mjerodavno tržište, sukladno odredbi članka 4. 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). 
 
Sukladno članku 5. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište u proizvodnom smislu 
obuhvaća sve proizvode za koje potrošači smatraju da su međusobno zamjenjivi s obzirom na 
njihove bitne značajke, cijenu ili način uporabe, odnosno navike potrošača. 
 
Prema članku 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu 
obuhvaća zemljopisno područje na kojem poduzetnici sudjeluju u ponudi ili nabavi proizvoda. 
 
U konkretnom slučaju AZTN je promatrao mjerodavno tržište osposobljavanja kandidata za 
vozače B kategorije na području Zadarske županije, pri čemu mjerodavno tržište može biti i 
šire definirano u proizvodnom i zemljopisnom smislu. Kako konačna definicija mjerodavnog 
tržišta ne utječe na zaključak u predmetnom postupku, ona može ostati otvorena. 
 
5. Činjenice utvrđene tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu 
 
Autoklub Zadar, koji je član HAK-a, osnovao je u siječnju 2019. Autoškolu Zebra kako bi pružao 
uslugu osposobljavanja kandidata za upravljanje motornim vozilima. 
 
Podnositelji inicijative spornom smatraju činjenicu kako rečena autoškola djeluje na istoj adresi 
kao i Autoklub Zadar, kao i da nudi popust od 10% svim polaznicima osposobljavanja 
kandidata za vozače B kategorije ako posjeduju člansku iskaznicu HAK-a, što je ostalim 
autoškolama neizvediv popust za održivo poslovanje. 
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U odnosu na prvi navod, utvrđeno je kako su pravilnikom o osposobljavanju kandidata za 
vozače, koje je donio ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom nadležnim za 
poslove prometa, između ostalog, propisani prostorni uvjeti potrebni za izvođenje 
osposobljavanja kandidata za vozače. 
 
Člankom 213. ZSPC-a propisano je da upravni nadzor nad obavljanjem poslova iz rečenog 
zakona obavlja ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, dok inspekcijski nadzor nad 
radom ovlaštenih stručnih organizacija (HAK) i autoškola obavljaju policijski službenici 
ministarstva nadležnog za unutarnje poslove. 
 
Iz navedenoga proizlazi kako je pitanje može li u prostorijama Autokluba Zadar djelovati i 
autoškola, odnosno može li HAK osnovati autoškolu, u nadležnosti Ministarstva unutarnjih 
poslova te stoga AZTN nije nadležan o tome odlučivati. 
 
Vezano za drugi dio navoda podnositelja inicijative, AZTN je prvenstveno cijenio okolnost da 
su po zaprimanju AZTN-ovog dopisa kojim se od njih traži dopuna inicijative podnositelji 
inicijative od nje odustali. 
 
Također, iz AZTN-u dostupnih podataka proizlazi kako osim Autoškole Zebra, koju je osnovao 
Autoklub Zadar, na mjerodavnom tržištu djeluje još najmanje 6 autoškola, pa je razvidno da 
postoji određena razina tržišnog natjecanja. Budući da Autoškola Zebra na mjerodavnom 
tržištu djeluje tek nešto više od godine dana te da je na tom tržištu prisutno još najmanje 6 
autoškola, trenutno se može razumno pretpostaviti da Autoškola Zebra nije mogla negativno 
utjecati na razinu tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu.  
 
6. 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 8/2020., održanoj 27. veljače 
2020., razmatralo je navedeni predmet te je, u smislu članka 38. stavaka 5. i 9. ZZTN-a, 
donijelo odluku o odbacivanju inicijative jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka AZTN-a 
po službenoj dužnosti radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog 
natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv HAK-a, u smislu članka 39. ZZTN-a, a 
primjenom članka 13. ZZTN-a. 
 
Vijeće svoju odluku obrazlaže kako slijedi: 
 
U odnosu na navode podnositelja inicijative kako Autoškola Zebra djeluje na istoj adresi kao i 
Autoklub Zadar, utvrđeno je da je riječ o pitanju za koje nije nadležan AZTN, već Ministarstvo 
unutarnjih poslova. 
 
Vezano za navode podnositelja inicijative o popustu od 10% koji Autoškola Zebra nudi svim 
polaznicima osposobljavanja kandidata za vozače B kategorije ako posjeduju člansku 
iskaznicu HAK-a, prvenstveno valja naglasiti kako su po zaprimanju AZTN-ovog dopisa kojim 
se od njih traži dopuna inicijative podnositelji inicijative od nje odustali. Također, iz dostupnih 
podataka proizlazi kako osim Autoškole Zebra, koju je osnovao Autoklub Zadar, na 
mjerodavnom tržištu djeluje još najmanje 6 autoškola, pa je razvidno da postoji određena 
razina tržišnog natjecanja. Budući da Autoškola Zebra na mjerodavnom tržištu djeluje tek 
nešto više od godine dana te da je na tom tržištu prisutno još najmanje 6 autoškola, trenutno 
se može razumno pretpostaviti da Autoškola Zebra nije mogla negativno utjecati na razinu 
tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu. 
 
Slijedom navedenog, zaključeno je kako u konkretnom slučaju nema dostatnih indicija za 
pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog 
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natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv HAK-a, u smislu članka 39. ZZTN-a, a 
primjenom članka 13. ZZTN-a.  
 
Stoga je, na temelju odluke Vijeća, AZTN 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 ovog rješenja. 
 
 

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

 
 
 
Napomena: 
Sukladno članku 53. ZZTN-a, podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu izuzeti su od objavljivanja te su u 
tekstu navedeni podaci označeni [...]. 

 


