
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: UP/I 034-03/13-01/026    
Urbroj: 580-04/88-2013-002  
Zagreb, 11. srpnja 2013. 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 31., članka 38. stavaka 5. i 9. te 
članka 58. stavka 2. točke 5. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 
79/2009, 80/2013), u upravnoj stvari utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja, temeljem 
inicijative poduzetnika Presečki grupa d.o.o., sa sjedištem u Krapini, Frana Galovića 15, 
zastupanog po Antunu Presečkom, direktoru, protiv Zajednice prijevoznika na području 
Međimurske županije, zastupane po poduzetniku Rudi-express d.o.o., sa sjedištem u 
Čakovcu, Prvomajska 2, Hrvatske gospodarske komore – županijske komore Čakovec, sa 
sjedištem u Čakovcu, I. G. Kovačića 2, te Međimurske županije, Upravnog odjela za 
gospodarstvo, promet i europske integracije, sa sjedištem u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, 
temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag.iur., 
zamjenik predsjednice Vijeća, Milivoj Maršić, dipl.oec., Vesna Patrlj, dipl.iur. i dr.sc. Mirna 
Pavletić-Župić, članovi Vijeća, sa  146. sjednice, održane 11. srpnja 2013., donosi sljedeće 
  
 
RJEŠENJE 
 
Inicijativa se odbacuje jer nema uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 
 
 
Obrazloženje 
 
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) 18. lipnja 2013. zaprimila je, 
sukladno članku 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 79/09, 
80/2013, dalje: ZZTN), inicijativu poduzetnika Presečki grupa d.o.o., sa sjedištem u Krapini, 
Frana Galovića 15, zastupanog po Antunu Presečkom, direktoru, (dalje: Presečki grupa), za 
pokretanjem postupka Agencije po službenoj dužnosti, radi utvrđivanja sprječavanja, 
ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja od strane Zajednice prijevoznika na 
području Međimurske županije, zastupane po poduzetniku Rudi-express d.o.o., sa sjedištem 
u Čakovcu, Prvomajska 2 (dalje: Zajednice prijevoznika), Hrvatske gospodarske komore – 
županijske komore Čakovec, sa sjedištem u Čakovcu, I. G. Kovačića 2 (dalje: županijske 
komore) te Međimurske županije, Upravnog odjela za gospodarstvo, promet i europske 
integracije, sa sjedištem u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2 (dalje: Međimurske županije). 
 
Podnositelj inicijative uvodno ističe kako sadržaj predmetne inicijative potvrđuje dovršetak 
započetog usklađenog djelovanja koje je Agencija razmatrala u ranijoj inicijativi Presečki 
grupe (dalje: ranija inicijativa), a koja je Zaključkom Agencije Klasa: UP/I 030-02/11-01/050 , 
Urbroj: 580-05/84-2012-014  od 27. veljače 2012. odbačena zbog nepostojanja uvjeta za 
pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 
    
Podnositelj inicijative u bitnome navodi kako je predmet njegove inicijative narušavanje 
tržišnog natjecanja na tržištu javnog linijskog prijevoza putnika autobusima na području 
Međimurske županije a koje je započelo 1. veljače 2012., te traje i danas. Navodi kako je 
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Presečki grupa, kao najpovoljniji ponuditelj, ishodila dozvole za obavljanje javnog linijskog 
prijevoza putnika na području Međimurske županije, a kojim su se, u najvećem dijelu,  
koristili i učenici srednjih škola, te koji su u postotku predstavljali oko 85 posto putnika 
cjelokupnog prijevoza. Prema njegovim navodima, Zajednica prijevoznika zaobilaznim je 
metodama postigla ustrojavanje posebnog linijskog prijevoza učenika srednjih škola, te 
Presečki grupu dovela u nepovoljan položaj jer im se drastično smanjio broj putnika te je time 
ozbiljno ugroženo poslovanje tvrtke. Navodi kako su zbog toga, od strane Presečki grupe, 
upućivani apeli radi poduzimanja potrebnih mjera međimurskom županu, te kako su ti apeli 
tretirani kao zahtjev za prijevremenim prestankom važenja dozvole za obavljanje javnog 
linijskog prijevoza putnika, zbog čega im je Međimurska županija ukinula važeće dozvole.  
 
Nadalje, po konačnosti gore navedenog rješenja o prestanku važenja dozvole za obavljanje 
javnog linijskog prijevoza putnika izdane Presečki grupi, Međimurska županija rješenjem od 
1. veljače 2012. odobrila je Zajednici prijevoznika zajedničko obavljanje javnog linijskog 
prijevoza, uklapanjem posebnog u javni linijski prijevoz.  
 
Prema navodima podnositelja inicijative Međimurska županija je rješenjem od 15. veljače 
2012., na zahtjev Zajednice prijevoznika donijela odluku o prijevremenom prestanku važenja 
pojedinih dozvola, bez da je ispoštovala zakonsku obvezu raspisivanja javnog poziva.  
 
Nadalje, podnositelj inicijative navodi kako je Presečki grupa podnijela i zahtjev za 
sudjelovanjem u postupku usklađenja voznih redova, a o čemu odlučuje Radni odbor 
županijske komore, te kako tom prilikom Presečki grupi nije priznat status stranke, zbog 
nepodobnosti prijavljenih voznih redova za usklađivanje. Navedenu odluku o nepodobnosti, 
prema navodima podnositelja inicijative, Radni odbor temeljio je na mišljenju Ministarstva 
pomorstva, prometa i infrastrukture (dalje: Ministarstvo), dok je podnositelj inicijative također 
vezano uz navedeno zatražio mišljenje navedenog Ministarstva, no isto nije nikad dobio. 
Navedeno postupanje podnositelj inicijative smatra usklađenim postupanjem i podrškom 
Zajednici prijevoznika. Podnositelj inicijative ukazuje i na nejednako postupanje u odnosu na 
njega i od strane Povjerenstva za usklađivanje voznih redova (dalje: Povjerenstvo), za koje 
navodi kako je sukladno Poslovniku o radu povjerenstva za usklađivanje voznih redova 
nadležno rješavati o prigovorima usklađenja. Povjerenstvo je, uz izdvojeno mišljenje jednog 
člana Povjerenstva, utvrdilo kako su vozni redovi podneseni zajedno od strane Zajednice 
prijevoznika usklađeni po prijedlogu i kako vozni redovi Presečki grupe nisu mogli biti 
uvršteni u knjigu voznih redova te se stoga prigovori Presečki grupe smatraju neosnovanim.  
 
Zaključno, u predmetnoj se inicijativi navodi kako je „navedenim postupanjem došlo do 
horizontalnog ograničavanja tržišnog natjecanja usklađenim djelovanjem navedenih 
poduzetnika s protutržišnim ciljem, te kako je posljedica istog ozbiljno narušeno tržišno 
natjecanje na tržištu ograničenom i nadziranom od Zajednice prijevoznika s područja 
Međimurske županije“. Ujedno, navodi se kako je Zajednica prijevoznika usklađenim 
djelovanjem isključila međusobnu konkurenciju na tržištu koje je između sebe podijelila, a 
tijela javne vlasti su svojim odlukama (rješenjima od 1. veljače 2012. i 15. veljače 2012.) 
takvo postupanje odobrile. 
 
Agencija je napravila uvid u sadržaj inicijative, dokumente dostavljene u prilogu inicijative, a 
to su: Rješenje temeljem kojeg prestaju važiti dozvole za obavljanje županijskog linijskog 
prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu u Međimurskoj županiji, Klasa: UP/I – 
340-01/11-03/7, Urbroj: 2109/1-09-11-01 od  6. listopada 2011., Rješenje kojim se odobrava 
prijevoznicima navedenim u istom zajedničko obavljanje prijevoza putnika autobusom u 
cestovnom prometu na linijama u Međimurskoj županiji, Klasa: UP/I – 340-01/12-03/11, 
Urbroj: 2109/1-09-12-02 od 1. veljače 2012., Rješenje o prestanku važenja dozvola prije 
isteka roka važenja, Klasa: UP/I – 340-01/12-03/3, Urbroj: 2109/1-09-12-02 od 15. veljače 
2012., Mišljenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Klasa: 011-01/13-01/20, 
Urbroj: 530-05-1-1-3-13-2, od 29. siječnja 2013., Zapisnik sa sjednice Radnog odbora za 
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usklađivanje voznih redova od 13. veljače 2013., Zapisnik povjerenstva za usklađivanje 
voznih redova od 29. ožujka 2013. te Poslovnik o radu povjerenstva za usklađivanje voznih 
redova, zatim u predmet Agencije Klasa: UP/I 030-02/11-01/050, te je primijenila odredbe 
relevantnih važećih propisa, a kako bi utvrdila ima li u konkretnom slučaju uvjeta za 
pokretanje postupka Agencije po službenoj dužnosti, sukladno odredbi članka 38. stavaka 1. 
i 3. ZZTN-a te članka 39. ZZTN-a, a vezano uz primjenu članka 8. ZZTN-a koji uređuje 
zabranjene sporazume 
 
II. Na temelju dostavljene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja u ovom predmetu, 
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je sukladno ovlastima iz članka 27. i 
članka 31. ZZTN-a, na 146. sjednici, održanoj 11. srpnja 2013. razmatralo navedeni predmet 
te je donijelo odluku da se inicijativa Presečki grupe, u smislu članka 38. stavka 5. ZZTN-a 
odbaci jer nema uvjeta za pokretanje postupka sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja 
tržišnog natjecanja protiv Zajednice prijevoznika, županijske komore te Međimurske 
županije, po službenoj dužnosti u smislu članka 38. stavaka 1. i 3. te članka 39. ZZTN-a, a 
vezano uz primjenu članka 8. ZZTN-a koji uređuje zabranjene sporazume. 
 
Odluku o odbacivanju inicijative Vijeće temelji na slijedećim razlozima: 
 
Prvenstveno, Vijeće ističe kako je sukladno odredbama ZZTN-a, člankom 3. ZZTN-a jasno 
utvrđen pojam poduzetnika, te se poduzetnicima u smislu ZZTN-a smatraju trgovačka 
društva, trgovci pojedinci, obrtnici i druge pravne i fizičke osobe koje obavljajući gospodarsku 
djelatnost sudjeluju u proizvodnji i/ili prometu robe, odnosno pružanju usluga, državna tijela i 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kada izravno ili neizravno djeluju na 
tržištu, kao i sve druge pravne ili fizičke osobe (udruge, sportske organizacije, ustanove, 
vlasnici autorskih i sličnih prava i ostali) koje djeluju na tržištu. 
 
Budući da Međimurska županija i županijska komora u konkretnom slučaju predstavljaju 
tijela koja svoju nadležnost, u postupcima koji predstavljaju predmet inicijative, crpe iz 
Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 178/04, 48/05, 151/05, 
111/06, 63/08, 124/09, 91/10 i 112/10; dalje: ZPCP) te na temelju njega donesenih propisa, 
Vijeće ističe kako slijedi. 
  
Međimurska županija i županijska komora, kao tijela protiv kojih podnositelj inicijative traži 
pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja, na mjerodavnom tržištu 
djeluju isključivo kao regulatori usluga na istom, u smislu da provode propisani postupak 
provođenja natječaja i dodjele dozvola za obavljanja prijevoza, te se stoga ne može smatrati 
da izravno djeluju na tržištu i od svog djelovanja ostvaruju dobit. Shodno tomu, navedena 
tijela Agencija ne smatra poduzetnikom u smislu odredbi ZZTN-a, te slijedom toga protiv istih 
Agencija ne može pokrenuti postupak utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u 
smislu članka 8. ZZTN-a.  
 
Nadalje, sukladno članku 1. ZPCP-a utvrđeno je kako se njime uređuju uvjeti i način 
obavljanja djelatnosti prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu, pružanje 
kolodvorskih usluga, prijevoz za vlastite potrebe kao i nadležnosti tijela zaduženih za 
provedbu i nadzor tog Zakona. 
 
Člankom 22. ZPCP-a utvrđeno je kako se prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu 
obavlja kao javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, povremeni prijevoz, autotaksi 
prijevoz i kao posebni oblik prijevoza.  
 
Javni linijski prijevoz je prijevoz putnika u cestovnom prometu i može se obavljati kao 
putnički, ekspresni ili direktni linijski prijevoz na međužupanijskim i županijskim linijama te 
kao lokalni linijski prijevoz putnika, sukladno članku 23. stavku 1. ZPCP-a. 
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Sukladno članku 25. stavku 2. ZPCP-a izdavatelj dozvole za obavljanje županijskog linijskog 
prijevoza putnika je upravno tijelo Županije nadležno za poslove prometa.  
 
Slijedom navedenog, Vijeće je utvrdilo kako je rješenje kojim se odobrava Zajednici 
prijevoznika zajedničko obavljanje prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu na 
linijama u Međimurskoj županiji kako je to navedeno u predmetnom rješenju od 1. veljače 
2012. doneseno od strane nadležnog tijela te ističe kako upravni nadzor nad postupkom u 
kojem je rješenje doneseno, a sukladno članku 94. ZPCP-a, ima Ministarstvo. Vijeće smatra 
kako je podnositelj inicijative, ukoliko je imao prigovore na postupak donošenja i sadržaj 
predmetnog rješenja od 1. veljače 2012. imao mogućnost ulaganja žalbe na isto, odnosno 
kako mu je osigurana pravna zaštita izvan područja nadležnosti Agencije. 
 
Vijeće ističe kako se navedeno tumačenje odnosi i na prigovore podnositelja inicijative 
vezano uz rješenje Međimurske županije o prestanku važenja dozvola prije isteka roka 
važenja, Klasa: UP/I-340-01/12-03/3, Urbroj: 2109/1-09-12-02 od 15. veljače 2012. godine. 
 
Nadalje, Pravilnikom o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (»Narodne 
novine«, br. 118/2005, 120/2010, 112/2011) propisuje se postupak i način izdavanja dozvola 
za obavljanje linijskog prijevoza putnika u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, 
postupak usklađivanja, obrasci dozvola, visina naknade za izdavanje dozvola, te sadržaj i 
način vođenja upisnika o izdanim dozvolama. 
 
Temeljem članka 3. stavka 2. Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza 
putnika usklađivanje voznih redova za županijske linije obavlja Hrvatska gospodarska 
komora – županijske komore. Sukladno stavku 4. istog članka usklađivanje voznih redova 
obavlja se u pravilu jednom godišnje, a prema Poslovniku o usklađivanju voznih redova koji 
donosi Hrvatska gospodarska komora. Navedenim Poslovnikom o usklađivanju voznih 
redova regulira se način rada i postupak usklađivanja voznih redova kojima rukovode Radni 
odbori imenovani od predsjednika Hrvatske gospodarske komore na prijedlog Grupacije 
putničkog prometa, odnosno Predsjednika županijske komore na prijedlog Strukovne 
skupine putničkog prometa pri županijskim komorama. 
 
Sukladno članku 10. Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza prijevoznici 
mogu uložiti prigovor na neusklađene vozne redove u roku od deset dana od dana primitka 
Izvješća sa usklađivanja. Prigovor se, sukladno stavku 2. istog članka podnosi Povjerenstvu 
za usklađivanje voznih redova pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kojeg imenuje predsjednik 
Hrvatske gospodarske komore na prijedlog Ministarstva, odnosno za županijske linije 
Povjerenstvu za usklađivanje voznih redova pri županijskoj komori kojeg imenuje predsjednik 
županijske komore na prijedlog upravnog tijela županije nadležnog za poslove prometa. 
 
Shodno tomu, a vezano uz navode podnositelja inicijative o primjeni nejednakih uvjeta u 
postupku usklađivanja voznih redova u odnosu na Presečki grupu, Vijeće ističe kako nije u 
nadležnosti Agencije utvrđivati moguće propuste u navedenom postupku usklađivanja voznih 
redova.  
 
Agencija pogotovo nije nadležna utvrđivati jesu li u postupku usklađivanja voznih redova koji 
podnositelj navodi u predmetnoj inicijativi izrađena ispravna izvješća, tko je sudjelovao u 
izradi izvješća, o sastavu Povjerenstva za usklađivanje voznih redova koje je odlučivalo o 
prigovorima na izvješća te o valjanosti odluke Povjerenstva za usklađenje voznih redova. 
 
Slijedom navedenog, a u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, nema uvjeta za 
pokretanje postupka Agencije po službenoj dužnosti radi utvrđivanja horizontalnog 
ograničavanja koje, prema navodima podnositelja inicijative, usklađenim djelovanjem 
provode Zajednica prijevoznika, županijska komora te Međimurska županija u odnosu na 
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Presečki grupu, odnosno kako ne postoje uvjeti za pokretanje postupka zbog povrede članka 
8. ZZTN-a. 
 
Slijedom navedenoga, Agencija je, temeljem odluke Vijeća, a primjenom članka 38. stavka 5. 
ZZTN-a, odlučila kao u izreci rješenja. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može tužbom pokrenuti 
upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana 
od dana dostave ovoga rješenja. 
 
 
Zamjenik predsjednice 
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
  
  
Mladen Cerovac, mag. iur. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti:  
1. Presečki grupa d.o.o. (g. Antun Presečki, direktor)  Frana Galovića 15, 49000 Krapina;  
2. Pismohrana, ovdje. 
 
 
 
 
 
Na znanje: 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, ( n/r g. Siniša Hajdaš Dončić, ministar) 
Prisavlje 14, 10000 Zagreb  
 




