
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: UP/I 034-03/2013-01/044 
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Zagreb, 30. prosinca 2013.  
 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 31., članka 38. stavka 5. i članka 58. 
stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj: 79/2009 i 
80/2013) temeljem inicijative poduzetnika HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. sa sjedištem u 
Zagrebu, Mihanovićeva 12, zastupanog po Darku Peričiću, predsjedniku uprave, radi 
utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom 
vladajućeg položaja protiv poduzetnika HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o., sa sjedištem u 
Zagrebu, Mihanovićeva 12, zastupanog po Draženu Ratkoviću, predsjedniku uprave, 
temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag.iur., 
predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur., zamjenica predsjednika Vijeća, mr.sc. Ljiljana 
Pavlic, mr.sc. Tatjana Peroković i Denis Matić, članovi Vijeća, sa 162. sjednice, održane 30. 
prosinca 2013., po službenoj dužnosti donosi sljedeće 
 
 
RJEŠENJE 
 
Inicijativa se odbacuje jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 
 
 
Obrazloženje 
 
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 11. prosinca 2013. u 
smislu članka 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine broj 79/2009 i 
80/2013, dalje: ZZTN) inicijativu poduzetnika HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. sa sjedištem u 
Zagrebu, Mihanovićeva 12, zastupanog po Darku Peričiću, predsjedniku uprave (dalje: HŽ 
Infrastruktura d.o.o.) za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja 
zlouporabom vladajućeg položaja u smislu članka 13. ZZTN-a protiv poduzetnika HŽ 
PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Mihanovićeva 12, zastupanog po 
Draženu Ratkoviću, predsjedniku uprave (dalje: HŽ Putnički prijevoz d.o.o.).  
 
U podnesenoj inicijativi HŽ Infrastrukutura d.o.o. u bitnome je navela kako inicira pokretanje 
postupka protiv HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. zbog zlouporabe vladajućeg položaja u smislu 
članka 13. ZZTN-a zbog nametanja nepravednih prodajnih cijena za učeničke pretplatne 
karte (P-7) za školsku godinu 2013/2014 za djecu radnika zaposlenih u HŽ Infrastrukturi 
d.o.o., HŽ Cargu d.o.o., ovisnim društvima pravnih slijednika HŽ-a i djecu željezničkih 
umirovljenika. S tim u vezi je naveo kako je uprava poduzetnika HŽ Putnički prijevoz d.o.o. 
svojom odlukom br. UP-40-7/13 od 9. kolovoza 2013. utvrdila znatno više cijene za učeničke 
pretplatne karte (P-7) za školsku godinu 2013/2014 za djecu radnika zaposlenih u HŽ 
Infrastrukturi d.o.o., HŽ Cargu d.o.o., ovisnim društvima pravnih slijednika HŽ-a i djecu 
željezničkih umirovljenika u odnosu na cijene za učeničke pretplatne karte (P-7) za školsku 
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godinu 2013/2014 za djecu radnika zaposlenih u HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. (odluka br. 
UP-40-6/13 od 9. kolovoza 2013), kao i u odnosu na cijene za učeničke pretplatne karte (P-
7) za školsku godinu 2012/2013 (odluka broj UP-24-3/12 od 7. kolovoza 2012) i godinu 
2011/2012 (odluka br. UP-30-3/11 od 11. kolovoza 2011).  
 
Sporne cijene opisanih učeničkih pretplatnih karata (P-7) za školsku godinu 2013/2014 za 
HŽ Infrastrukuturu d.o.o. predstavljaju povećanje za više od 100 posto u odnosu na cijene za 
istu vrstu karata utvrđenu za HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za školsku godinu 2013/2014, kao i u 
odnosu na cijene koje su bile utvrđene za prethodne godine i to za školsku godinu 
2012/2013 i 2011/2012.  
 
Navedenim postupanjem, smatra podnositelj inicijative, HŽ Putnički prijevoz d.o.o. izravno je 
podnositelju inicijative nametnuo nepravedne cijene učeničkih pretplatnih karata (P-7) za 
školsku godinu 2013/2014 i time zlouporabio vladajući položaj na tržištu. Naime, podnositelj 
inicijative smatra da je HŽ Putnički prijevoz d.o.o. poduzetnik u vladajućem položaju u smislu 
članka 12. ZZTN-a na tržištu prijevoza putnika u Republici Hrvatskoj. 
 
U privitku inicijative je dostavio Odluke uprave HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. i to odluke br: 
UP-40-7/13 od 9. kolovoza 2013, UP-40-6/13 od 9. kolovoza 2013., UP-24-3/12 od 7. 
kolovoza 2012. i UP-30-3/11 od 11. kolovoza 2011.  
 
II. Na temelju dokumentacije dostavljene tijekom prethodnog ispitivanja stanja na 
mjerodavnom tržištu, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je sukladno 
ovlastima iz članka 31. ZZTN-a na 162. sjednici, održanoj 30. prosinca 2013. razmatralo 
navedeni predmet te je donijelo odluku da se inicijativa poduzetnika HŽ Infrastruktura d.o.o. 
u smislu članka 38. stavka 5. ZZTN-a odbaci jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka 
utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv 
poduzetnika HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u smislu članka 39. ZZTN-a, a primjenom članka 13. 
ZZTN-a.  
 
Odluku o odbacivanju inicijative Vijeće temelji na slijedećim razlozima: 
 
Postupanje poduzetnika HŽ Putnički prijevoz d.o.o. na način da primjenjuje različite cijene 
učeničkih pretplatnih karata za djecu radnika zaposlenih u HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. u 
odnosu na djecu radnika zaposlenih u HŽ Infrastrukturi d.o.o., HŽ Cargu, ovisnim društvima 
pravnih slijednika HŽ-a i djecu željezničkih umirovljenika ni na koji način nije ograničavajuće 
za poduzetnika HŽ Infrastruktura d.o.o. u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, 
odnosno ni na koji način ne utječe na tržišno natjecanje između poduzetnika. 
 
Naime, opisano postupanje HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. ima utjecaj na radnike HŽ 
Infrastrukture d.o.o. u smislu da će radnici tog poduzetnika morati izdvajati više sredstava za 
prijevoz svoje djece u odnosu na radnike zaposlene u HŽ putničkom prijevozu d.o.o.  
 
Dakle, u konkretnom slučaju riječ je o odnosu između poduzetnika HŽ putnički prijevoz d.o.o. 
i fizičkih osoba, krajnjih potrošača, odnosno radnika zaposlenih u poduzetniku HŽ 
Infrastrukutra d.o.o., a koji se ne smatraju poduzetnicima u smislu članka 3. ZZTN-a pa se na 
konkretan odnos ne mogu primijeniti propisi o zaštiti tržišnog natjecanja. 
 
Naime, poduzetnicima se u smislu članka 3. 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. 
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Stoga je, temeljem odluke Vijeća, Agencija odlučila 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


