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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 31. Zakona o zaštiti tržišnog
natjecanja („Narodne novine“, broj 79/09) te članka 18. stavka 2. Zakona o općem upravnom
postupku («Narodne novine», broj 47/09) temeljem inicijative poduzetnika Obrazovni centar
MARKOVIĆ d.o.o., sa sjedištem u Karlovcu, Ivana Meštrovića 12, Auto škola KORZO d.o.o.
za obuku vozača, sa sjedištem u Karlovcu, Šebetićeva 2, SIGNAL d.o.o. za obuku vozača i
prijevoz putnika i robe cestom, sa sjedištem u Dugoj Resi, Trg Svetog Jurja 3, Auto škola
STOP d.o.o. za obuku vozača, sa sjedištem u Karlovcu, V. Nazora 5 i ADRIJAN auto škola
d.o.o., sa sjedištem u Jastrebarskom, Franje Tuđmana 83, svi zastupani po odvjetnicima iz
Odvjetničkog društva, sa sjedištem u Karlovcu, radi utvrđivanja narušavanja tržišnog
natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja po službenoj dužnosti protiv Hrvatskog
autokluba, sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 44, zastupanog po g. Zvonku Šmuku,
Glavnom tajniku, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: mr.sc.
Olgica Spevec, predsjednica Vijeća, Mladen Cerovac, mag.iur., zamjenik predsjednice
Vijeća, Milivoj Maršić, dipl.oec., Vesna Patrlj, dipl.iur. i dr.sc. Mirna Pavletić-Župić, članovi
Vijeća, sa 91. sjednice, održane 1. prosinca 2011., donosi sljedeće
RJEŠENJE
Inicijativa se odbacuje zbog nenadležnosti.
Obrazloženje
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 21. studenoga 2011.
zajedničku inicijativu poduzetnika Obrazovni centar MARKOVIĆ d.o.o., sa sjedištem u
Karlovcu, Ivana Meštrovića 12, Auto škola KORZO d.o.o. za obuku vozača, sa sjedištem u
Karlovcu, Šebetićeva 2, SIGNAL d.o.o. za obuku vozača i prijevoz putnika i robe cestom, sa
sjedištem u Dugoj Resi, Trg Svetog Jurja 3, Auto škola STOP d.o.o. za obuku vozača, sa
sjedištem u Karlovcu, V. Nazora 5 i ADRIJAN auto škola d.o.o., sa sjedištem u
Jastrebarskom, Franje Tuđmana 83, svi zastupani po odvjetnicima iz Odvjetničkog društva,
sa sjedištem u Karlovcu, radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom
vladajućeg položaja po službenoj dužnosti protiv Hrvatskog autokluba, sa sjedištem u
Zagrebu, Avenija Dubrovnik 44, zastupanog po g. Zvonku Šmuku, Glavnom tajniku (dalje:
HAK).
Podnositelji inicijative u bitnome navode kako je Ministarstvo unutarnjih poslova (dalje: MUP)
donijelo Rješenje o određivanju ispitnih centara za provedbu vozačkih ispita («Narodne
novine» broj 146/09; dalje: Rješenje) kojim je određeno da će se provedba vozačkih ispita
obavljati putem ispitnih centara u 23 grada u Republici Hrvatskoj, među kojima su Karlovac i

Jastrebarsko. Postupajući prema Rješenju, HAK je odredio da se ispit iz predmeta
«Prometna i sigurnosna pravila» za polaznike autoškola s područja Karlovačke županije
održava u prostorijama Autokluba Karlovac, a u Jastrebarskom u prostorijama Autokluba
Jastrebarsko.
U sjedištima Autoklubova Karlovac i Jastrebarsko, u kojima se organiziraju vozački ispiti,
prema navodima podnositelja inicijative registrirano je i sjedište istoimenih autoškola, koje su
povezani s HAK-om pa na taj način dolazi do sukoba interesa između ispitnog centra i
autoškola.
Nadalje, podnositelji inicijative navode kako temeljem Rješenja, autoškole sa sjedištima u
podružnicama HAK-a, u kojima se nalaze ispitni centri, koriste prednost svog sjedišta u
ispitnom centru, promovirajući se u medijima reklamama tipa: «Sve na jednom mjestu.».
Osim toga, autoklubovi u sjedištu ispitnih centara u svojim autoškolama nude polaznicima
besplatno članstvo u HAK-u.
Slijedom navedenog, prema mišljenju podnositelja inicijative, HAK putem autoškola u
sustavu HAK-a narušava tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja u odnosu na
autoškole koje nisu u sustavu HAK-a.
Temeljem članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama («Narodne novine», broj
67/08 i 74/11), propisano je da se poslovi organiziranja i provođenja vozačkih ispita, stručnog
nadzora nad radom autoškola, stručnog usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti,
organiziranja i provođenja stručnih ispita za predavače, stručne voditelje i ovlaštene
ispitivače iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom,
kao javne ovlasti, povjeravaju ovlaštenoj stručnoj organizaciji, koju na temelju javnog
natječaja, ovlasti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.
S obzirom da je u konkretnom slučaju riječ o postupanju HAK-a temeljem propisa o
sigurnosti prometa na cestama i ovlastima koji proizlaze iz navedenih propisa, u rješavanju
ove upravne stvari Agencija nije ovlaštena postupati primjenom propisa o zaštiti tržišnog
natjecanja.
Agencija iz podneska podnositelja inicijative, ne može nesporno utvrditi koje je tijelo
nadležno za postupanje po podnesku.
Slijedom navedenog, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je na 91. sjednici
sjednici, održanoj 1. prosinca 2011., sukladno ovlastima iz članka 31. ZZTN i članka 18.
stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku, donijelo odluku o odbacivanju inicijative
podnositelja zbog nenadležnosti.
Temeljem odluke Vijeća, Agencija je donijela rješenje kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može tužbom pokrenuti
upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana
dostave ovog rješenja.
Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja

mr.sc. Olgica Spevec
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Dostaviti:
1. Odvjetničko društvo sa sjedištem u Karlovcu;
2. Hrvatski autoklub (g. Zvonko Šmuk, Glavni tajnik), Avenija Dubrovnik 44, 10000 Zagreb;
3. Pisarnica, ovdje.
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