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Urbroj: 580-09/84-2014-006    
Zagreb, 13. listopada 2014. 
 
 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka 38. stavka 5. i članka 
58. stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, brojevi: 79/09 
i 80/13), po inicijativi poduzetnika Jurice Nazora, vlasnika Obrta za prijevoz, ugostiteljstvo, 
turizam, ribarstvo i usluge „Dare“, sa sjedištem u Jesenicama, Poljička cesta - Sumpetar 1, 
zastupanog po punomoćniku [...], u upravnoj stvari utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili 
narušavanja tržišnog natjecanja u smislu članaka 8. i 13. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, 
protiv Dubrovačko-neretvanske županije, sa sjedištem u Dubrovniku, Gundulićeva poljana 1, 
Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku, 
Pera Čingrije 6, poduzetnika Zračna luka Dubrovnik d.o.o., sa sjedištem u Čilipima, Dobrota 
24, Atlas turistička agencija d.d., sa sjedištem u Dubrovniku, Vukovarska 19 i Presečki grupa 
d.o.o., sa sjedištem u Krapini, Frana Galovića 15, po službenoj dužnosti, na temelju odluke 
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, u sastavu: Mladen Cerovac, mag. iur., predsjednik 
Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica predsjednika Vijeća, mr. sc. Tatjana Peroković i 
Denis Matić, dipl. iur., članovi Vijeća, sa sjednice 35/2014., održane 13. listopada 2014., 
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: Agencija) zaprimila je 14. travnja 2014., u 
smislu članka 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, brojevi: 79/09 i 
80/13; dalje: ZZTN), inicijativu poduzetnika Jurice Nazora, vlasnika Obrta za prijevoz, 
ugostiteljstvo, turizam, ribarstvo i usluge „Dare“, sa sjedištem u Jesenicama, Poljička cesta - 
Sumpetar 1, zastupanog po punomoćniku [...] (dalje: DARE), za pokretanje postupka 
Agencije po službenoj dužnosti protiv Dubrovačko-neretvanske županije, sa sjedištem u 
Dubrovniku, Gundulićeva poljana 1 (dalje: Dubrovačko-neretvanska županija), Hrvatske 
gospodarske komore - Županijske komore Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku, Pera 
Čingrije 6 (dalje: HGK) te poduzetnika Zračna luka Dubrovnik d.o.o., sa sjedištem u Čilipima, 
Dobrota 24 (dalje: Zračna luka Dubrovnik d.o.o.), Atlas turistička agencija d.d., sa sjedištem 
u Dubrovniku, Vukovarska 19 (dalje: Atlas turistička agencija d.d.) i Presečki grupa d.o.o., sa 
sjedištem u Krapini, Frana Galovića 15 (dalje: Presečki grupa d.o.o.), radi utvrđivanja 
sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja u smislu članka 8. ZZTN-a 
koji uređuje zabranjene sporazume. 
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U predmetnoj inicijativi poduzetnik DARE u bitnome navodi kako je početkom 2012. podnio 
zahtjev HGK-u kao nadležnom tijelu za dodjeljivanje i usklađivanje voznih redova za 
obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području 
Dubrovačko-neretvanske županije. 
 
Vezano uz navedeno, podnositelj inicijative ističe kako sukladno propisanom postupku, 
prijevoznik nakon usklađenja voznih redova ponovno dostavlja usklađene i usvojene vozne 
redove nadležnoj županijskoj komori Hrvatske gospodarske komore, koja ih ovjerava te 
ponovno dostavlja predlagatelju, koji je dužan iste vozne redove dostaviti u roku od deset 
dana županijskom upravnom odjelu za komunalne poslove, promet i veze, a na čijem 
području se promet obavlja. 
 
Prema navodu podnositelja inicijative, u konkretnom slučaju HGK je izvršio ovjeru usklađenih 
voznih redova 20. ožujka 2012. te je iste uputio podnositelju inicijative tek 26. ožujka 2012., 
koji je navedene vozne redove zaprimio 30. ožujka 2012. po povratku sa službenog puta i 
dostavio ih neposredno nadležnom Upravnom odjelu za komunalne poslove, promet i veze 
Dubrovačko-neretvanske županije (dalje: Dubrovačko-neretvanska županija) 2. travnja 2012. 
 
Nadalje, poduzetnik DARE ističe kako je Dubrovačko-neretvanska županija odbila njegov 
zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika 
autobusom u cestovnom prometu na linijama Cavtat - Dubrovnik, Dubrovnik - Močići te 
Močići - Dubrovnik, zauzimajući stav kako su vozni redovi, koje je ovjerio HGK 20. ožujka 
2012., predani navedenom upravnom tijelu izvan roka od deset dana od dana ovjere. 
 
Nakon što je podnositelj inicijative izjavio žalbe na rješenja Dubrovačko-neretvanske 
županije kojima su odbijeni njegovi zahtjevi za izdavanje dozvola na gore navedenim 
linijama, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture poništilo je navedena rješenja s 
obrazloženjem kako je pogrešan stav i mišljenje Dubrovačko-neretvanske županije da bi 
poduzetniku DARE istekao rok za podnošenje zahtjeva, budući da prekluzivni rok može 
početi teći samo od dana osobne dostave stranci u upravnom postupku, a ne od dana ovjere 
upravnog tijela. 
 
Podnositelj inicijative dalje navodi kako Dubrovačko-neretvanska županija ponovno ne 
postupa po nalogu drugostupanjskog tijela i ne donosi odluku na temelju zahtjeva 
podnositelja inicijative u zakonom propisanom roku, već pokreće upravni spor protiv rješenja 
Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture pred Upravnim sudom u Splitu. 
 
Poduzetnik DARE ističe i kako je Dubrovačko-neretvanska županija odbila njegove zahtjeve 
za izdavanje dozvola za obavljanje linijskog prijevoza na linijama Dubrovnik - Cavtat i Cavtat 
- Dubrovnik s različitim vremenima polazaka, zbog navodne neusklađenosti priloženih voznih 
redova, prije svega vremena polazaka i odlazaka. 
 
Vezano uz navedeno, podnositelj inicijative navodi kako je podnio žalbe nadležnom 
Ministarstvu kao drugostupanjskom tijelu, a postupak odlučivanja o navedenim žalbama je u 
tijeku.  
 
U predmetnoj inicijativi navodi se i kako je Dubrovačko-neretvanska županija prihvatila vozne 
redove prijevoznika Libertas - Dubrovnik d.o.o. za 2013. te je istome izdala dozvole za 
obavljanje prijevoza, ne uzimajući u obzir vrijeme putovanja te udaljenost između pojedinih 
mjesta odnosno brzinu kretanja.  
 
Isto tako, prema navodu iz predmetne inicijative, rješenjem Dubrovačko-neretvanske 
županije od 31. listopada 2011. dopušteno je prijevozniku Atlas turistička agencija d.d. 
obavljanje prijevoza putnika na relaciji Autobusni kolodvor Dubrovnik - Zračna luka 
Dubrovnik, bez ikakve procedure, usklađivanja voznih redova i bez poštivanja rokova, 
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udaljenosti ili brzine putovanja, za razdoblje od 1. studenog 2011. do 31. ožujka 2012., a isti 
prijevoznik obavljao je prijevoz na navedenoj liniji sve do 1. srpnja 2013.  
 
Prema mišljenju podnositelja inicijative, navedeno rješenje od 31. listopada 2011. u cijelosti 
je nezakonito, budući da se prijevoz putnika može obavljati isključivo nakon provedenog 
postupka reguliranog zakonskim i podzakonskim propisima. Nakon inspekcijskog nadzora u 
kojem je utvrđeno kako Atlas turistička agencija d.d. ne ispunjava uvjete za prijevoz putnika u 
unutarnjem cestovnom prometu, rješenjem Ureda državne uprave u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji trajno je ukinuta licencija navedenom prijevozniku za prijevoz putnika u 
unutarnjem cestovnom prometu, a zbog isteka dozvola za obavljanje županijskog linijskog 
prijevoza i ukidanja licence vođen je prekršajni postupak protiv Atlas turističke agencije d.d. i 
izrečene su prekršajne sankcije. 
 
Podnositelj inicijative navodi i kako su mu 11. srpnja 2013. izdane dozvole za obavljanje 
linijskog prijevoza na zatraženim linijama Cavtat - Dubrovnik, Dubrovnik - Močići, Močići - 
Dubrovnik, Grad Dubrovnik - Zračna luka Dubrovnik, međutim stupanjem na snagu novog 
Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj: 82/13; dalje: ZPCP) 
ponovno je doveden u nepovoljniji tržišni položaj u odnosu na Atlas turističku agenciju d.d. 
 
Naime, stupanjem na snagu ZPCP-a, uveden je novi institut, tzv. „shuttle prijevoz“, a prema 
navodu iz predmetne inicijative, Zračna luka Dubrovnik d.o.o. odmah nakon stupanja na 
snagu navedenog Zakona, bez utvrđivanja ikakvih kriterija ili provođenja natječaja, zaključila 
je Ugovor o shuttle prijevozu s poduzetnikom Atlas turistička agencija d.d. i istome omogućila 
obavljanje linijskog prijevoza na relaciji Grad Dubrovnik - Zračna luka Dubrovnik. 
 
Prema mišljenju podnositelja inicijative, navedeni ugovor zaključen je protivno zakonskoj 
odredbi budući da je poduzetniku Atlas turistička agencija d.d. trajno ukinuta licencija za 
prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu, a što je prema odredbama ZPCP-a 
osnovni i jedini preduvjet za obavljanje shuttle prijevoza. Podnositelj inicijative ističe i kako je 
provedenom kontrolom upravne inspekcije utvrđeno kako poduzetnik Presečki grupa d.o.o. 
također obavlja shuttle prijevoz na relaciji Grad Dubrovnik - Zračna luka Dubrovnik, iako 
uopće nema zaključen ugovor s Zračnom lukom Dubrovnik d.o.o. o shuttle prijevozu. 
 
Prema navodima iz predmetne inicijative, navedenim Ugovorom o shuttle prijevozu, 
poduzetniku Atlas turistička agencija d.d. omogućen je ukrcaj putnika na području zračne 
luke, na znatno atraktivnijoj lokaciji od one koja je dodijeljena podnositelju inicijative, čime se 
podnositelj inicijative dovodi u tržišno nepovoljniji položaj u odnosu na Atlas turističku 
agenciju d.d. 
 
Zaključno, podnositelj inicijative kao okolnosti koje nedvojbeno upućuju na postojanje 
zabranjenog sporazuma u konkretnom slučaju, navodi kako je Dubrovačko-neretvanska 
županija nezakonitim rješenjem, u cijelosti arbitrarno i suprotno svakoj pravnoj logici, odbila 
zahtjev podnositelja inicijative za izdavanje dozvola za obavljanje linijskog prijevoza putnika, 
sve usklađeno s HGK-om, unatoč činjenici da je Ministarstvo pomorstva, prometa i 
infrastrukture ukinulo navedeno rješenje, te da je Dubrovačko-neretvanska županija 
nezakonitim rješenjem odbila osnovan zahtjev podnositelja inicijative za izdavanje dozvole 
za obavljanje linijskog prijevoza putnika na relaciji Cavtat - Dubrovnik.  
 
Time je poduzetniku Atlas turistička agencija d.d., smatra podnositelj inicijative, omogućeno 
obavljanje prijevoza na predmetnim linijama bez konkurencije, a navedeni poduzetnik cijelo 
to vrijeme obavljao je prijevoz bez potrebne dozvole. 
 
Nakon što je podnositelj inicijative ishodio dozvole u novom upravnom postupku, kako 
nadalje navodi, prijevoz putnika od Zračne luke Dubrovnik do centra grada Dubrovnika 
ponovno obavlja Atlas turistička agencija d.d., i to na temelju Ugovora o shuttle prijevozu, 
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iako je navedenom prijevozniku trajno ukinuta licencija za prijevoz putnika u unutarnjem 
javnom cestovnom prometu. 
 
Slijedom navedenog, podnositelj inicijative smatra kako je doveden u nepovoljniji položaj u 
odnosu na konkurenciju kako bi ga se onemogućilo u urednom i neometanom poslovanju na 
području grada Dubrovnika i pogodovalo lokalnim prijevoznicima te da je u konkretnom 
slučaju riječ o primjeni nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima. 
 
2. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu 
 
Kako bi utvrdila ima li u konkretnom slučaju dostatnih indicija za pokretanje postupka 
utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sukladno odredbi 
članka 38. i 39. ZZTN-a, a vezano uz primjenu članka 8. ili 13. ZZTN-a koji uređuju 
zabranjene sporazume i zlouporabu vladajućeg položaja, Agencija je u okviru svoje 
nadležnosti iz članka 32. točke 1. podtočke (a) i (b) ZZTN-a, dopisima od 7. svibnja 2014., 
između ostalog zatražila od Dubrovačko-neretvanske županije i Zračne luke Dubrovnik d.o.o. 
očitovanja na navode iz predmetne inicijative, podatke o organizaciji javnog linijskog 
prijevoza na području Dubrovačko-neretvanske županije, na relaciji Dubrovnik - Zračna luka 
Dubrovnik - Dubrovnik, podatke o organizaciji shuttle prijevoza na području Dubrovačko-
neretvanske županije s popisom svih poduzetnika koji obavljaju navedeni prijevoz, popis svih 
poduzetnika kojima je Zračna luka Dubrovnik izdala suglasnost za korištenje autobusnog 
stajališta u sklopu Zračne luke Dubrovnik i/ili koji su navedenu suglasnost morali dostaviti u 
postupku izdavanja dozvole za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na relaciji 
Dubrovnik - Zračna luka Dubrovnik - Dubrovnik te očitovanje o okolnostima i/ili uvjetima koji 
moraju biti ispunjeni za dobivanje suglasnosti za korištenje autobusnog stajališta u sklopu 
Zračne luke Dubrovnik. 
 
2.1. Očitovanje Zračne luke Dubrovnik d.o.o. 
 
Agencija je 29. svibnja 2014. zaprimila očitovanje Zračne luke Dubrovnik d.o.o. u kojemu se 
u bitnome ističe kako je shuttle prijevoz putnika između Zračne luke Dubrovnik i grada 
Dubrovnika organiziran na temelju Ugovora o shuttle prijevozu zaključenog s poduzetnikom 
Atlas turistička agencija d.d. 
 
Prema navodu Zračne luke Dubrovnik d.o.o., predmetni Ugovor o shuttle prijevozu zaključen 
je na temelju članka 54. ZPCP-a i licencije za međunarodni prijevoz putnika autobusima kao 
javne usluge, izdane poduzetniku Atlas turistička agencija d.d. od strane Ministarstva 
pomorstva, prometa i infrastrukture, s rokom važenja od 13. studenog 2013. do 13. studenog 
2023. 
 
Nadalje, Zračna luka Dubrovnik d.o.o. navodi kako je iz predmetnog Ugovora o shuttle 
prijevozu razvidno da je prijevoznik dužan obavljati prijevoz vlastitim autobusima ili na osnovi 
Ugovora s trećom osobom koja ispunjava uvjete propisane važećim zakonom. S tim u vezi, a 
sukladno odredbama ZPCP-a, Atlas turistička agencija d.d. u mogućnosti je sklopiti Ugovor o 
zakupu ili leasingu s drugim prijevoznicima u svrhu urednog izvršavanja Ugovora. 
 
Vezano uz navedeno, Zračna luka Dubrovnik d.o.o. ističe kako nema sklopljen Ugovor o 
obavljanju usluge prijevoza s poduzetnikom Presečki grupa d.o.o. te da je izbor poduzetnika 
Atlas turistička agencija d.d. obavljen na temelju kriterija kvalitete usluge budući da nije riječ 
o vrijednosnom ugovoru već ugovoru kojim Zračna luka Dubrovnik osigurava samo uslugu 
korisnicima zračnog prijevoza.  
 
Prema navodima Zračne luke Dubrovnik d.o.o., poduzetnik Atlas turistička agencija d.d. već 
četrdeset godina obavlja navedeni prijevoz, kvaliteta i kvantiteta usluge godinama su 
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provjereni i dokazani, zakupnik je poslovnog prostora u zračnoj luci, što utječe na 
transparentno izdavanje i prodaju karata, uz mogućnost zakonske kontrole izdanih karata. 
 
Prema navodu Zračne luke Dubrovnik d.o.o., za sve ostale prijevoznike u linijskom prometu 
(Libertas - Dubrovnik d.o.o.i DARE) zračna luka osigurava nesmetano obavljanje linijskog 
prijevoza s autobusnog stajališta koje se nalazi dvadesetak metara od putničke zgrade. 
Zračna luka daje suglasnost za korištenje autobusnog stajališta bez prava zadržavanja na 
istom, a dozvolu za prometovanje izdaje županijski ured. 
 
Vezano uz navod podnositelja inicijative o tome kako se isti nalazi u nepovoljnijem položaju u 
odnosu na konkurente zbog izdane suglasnosti koja mu omogućava ukrcaj i iskrcaj putnika 
na lokaciji koja se nalazi dvadesetak metara od ulaza u putnički terminal bez prava 
zadržavanja na istom, Zračna luka Dubrovnik d.o.o. ističe kako zračna luka ima jedno 
stajalište za autobuse ispred ulaza u putnički terminal na kojem se jedino prijevoznik 
Ugovora o shuttle prijevozu može zadržavati te vršiti ukrcaj i iskrcaj putnika, pri čemu ne 
postoji mogućnost korištenja usluge parkiranja ispred terminala za dva ili više autobusa. 
 
U privitku svojeg očitovanja od 19. svibnja 2014. Zračna luka Dubrovnik d.o.o. dostavila je 
Agenciji presliku Ugovora o shuttle prijevozu zaključenog 18. prosinca 2013. s poduzetnikom 
Atlas turistička agencija d.d., presliku licencije izdane Atlas turističkoj agenciji d.d. 13. 
studenog 2013. za obavljanje međunarodnog prijevoza putnika autobusima kao javne usluge 
te presliku izdane suglasnosti poduzetniku DARE za obavljanje usluge ukrcaja i iskrcaja 
putnika isključivo na označenom autobusnom stajalištu Zračne luke Dubrovnik d.o.o. za javni 
i prigradski prijevoz, bez prava zadržavanja na istom. 
 
2.2. Očitovanje Dubrovačko-neretvanske županije  
 
Agencija je 30. svibnja 2014. zaprimila očitovanje Dubrovačko-neretvanske županije u 
kojemu se u bitnome navodi kako je rješenjima od 16. svibnja 2012. odbila zahtjeve 
podnositelja inicijative za izdavanje dozvola za obavljanje prijevoza na linijama Močići - 
Dubrovnik i Dubrovnik - Močići, zbog propuštanja roka za podnošenje zahtjeva. Rješenjima 
drugostupanjskog tijela navedena su rješenja poništena te su podnositelju inicijative izdane 
dozvole na zatraženim linijama. 
 
Dubrovačko-neretvanska županija u svojem očitovanju napominje i kako se linija Dubrovnik - 
Močići ne može smatrati linijom koja povezuje grad Dubrovnik i Zračnu luku Dubrovnik, 
budući da se naselje Močići nalazi pored Zračne luke Dubrovnik te da se u istom naselju ne 
nalazi ulaz u Zračnu luku Dubrovnik. 
 
Rješenjima Upravnog odjela od 31. svibnja 2012. odbijeni su zahtjevi podnositelja inicijative 
za linije Cavtat - Dubrovnik i Dubrovnik - Cavtat, budući da sukladno odredbama Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, brojevi: 67/08, 48/10 i 74/11; dalje: ZSPC) 
vozač ne smije bez opravdanih razloga voziti tako sporo da bitno usporava prometni tok ili 
ugrožava druge sudionike u prometu. 
 
S obzirom na činjenicu da poduzetnik Libertas - Dubrovnik d.o.o. na linijama Cavtat - 
Dubrovnik i Dubrovnik - Cavtat svojim voznim redovima predviđa stajanje na sedam 
autobusnih stajališta, Dubrovačko-neretvanska županija utvrdila je kako vozni redovi 
navedenog poduzetnika nisu protivni odredbama ZPCP-a, za razliku od voznih redova 
podnositelja inicijative na navedenim linijama, prema kojima nije predviđeno ili je predviđeno 
stajanje samo na jednom autobusnom stajalištu. 
 
Rješenjem Dubrovačko-neretvanske županije od 10. listopada 2011. dopušteno je 
poduzetniku Atlas turistička agencija d.d. obavljanje prijevoza putnika koji koriste zračni 
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prijevoz na relaciji Autobusni kolodvor Dubrovnik - Zračna luka Dubrovnik i obrnuto, u 
razdoblju od 1. lipnja 2012. do 31. svibnja 2013. 
 
Prema očitovanju Dubrovačko-neretvanske županije od 22. svibnja 2014., javni linijski 
prijevoz na području Dubrovačko-neretvanske županije na relacijama Dubrovnik - Zračna 
luka Dubrovnik - Dubrovnik, obavljaju uz podnositelja inicijative i poduzetnici Libertas - 
Dubrovnik d.o.o. te Dalmacija bus. 
 
3. Činjenice utvrđene tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu  
 
Uvidom u propise koji uređuju predmetnu materiju utvrđeno je kako su odredbama ZPCP-a 
određeni uvjeti i način obavljanja djelatnosti prijevoza putnika i tereta u unutarnjem 
cestovnom prometu, agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, djelatnosti pružanja 
kolodvorskih usluga, prijevoz za vlastite potrebe kao i nadležnosti tijela zaduženih za 
provođenje i nadzor nad provedbom istog Zakona. 
 
Sukladno odredbi članka 32. ZPCP-a, prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu 
obavlja se kao javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, shuttle prijevoz, povremeni 
prijevoz, autotaksi prijevoz i kao posebni oblik prijevoza. 
 
Člankom 33. ZPCP-a određeno je kako se javni linijski prijevoz putnika može obavljati kao 
putnički, ekspresni ili direktni linijski prijevoz na međužupanijskim i županijskim linijama te 
kao lokalni linijski prijevoz putnika. 
 
Javni linijski prijevoz putnika na međužupanijskim i županijskim linijama obavlja se na 
temelju dozvole, a iznimno nadležno tijelo županije može odlučiti da se županijski linijski 
prijevoz putnika na njenom području obavlja na temelju koncesije. 
 
U smislu članka 36. ZPCP-a, upravno tijelo županije nadležno za poslove prometa izdaje 
dozvolu za županijski linijski prijevoz putnika dok ministarstvo nadležno za promet izdaje 
dozvolu za međužupanijski linijski prijevoz putnika. 
 
Člankom 37. ZPCP-a određeno je kako se dozvole za javni linijski prijevoz putnika na 
međužupanijskim i županijskim linijama izdaju na zahtjev prijevoznika. 
 
Sukladno odredbi članka 42. ZPCP-a, postupak usklađivanja voznih redova provodi Hrvatska 
gospodarska komora. 
 
Pravilnikom o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika („Narodne novine“, brojevi: 
118/05, 120/10 i 112/11) propisan je 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.  
 
Sukladno odredbi članka 54. ZPCP-a, shuttle prijevoz, odnosno prijevoz putnika između 
zračne luke i središta grada, odnosno hotela, može obavljati prijevoznik koji ima licenciju za 
unutarnji prijevoz putnika ili licenciju Zajednice za prijevoz putnika. Prijevoz se može obavljati 
autobusima i osobnim vozilima (7+1), odnosno (8+1). Navedeni prijevoz može obavljati 
prijevoznik koji ima sklopljen ugovor sa zračnom lukom na čijem području putnici ulaze ili 
izlaze. Prijevoz se obavlja sukladno uvjetima i cjeniku koji utvrđuje prijevoznik u suglasnosti 
sa zračnom lukom. 
 
Iako je poduzetnik DARE u svojoj inicijativi naznačio kako je ona usmjerena protiv 
Dubrovačko-neretvanske županije, HGK-a, Zračne luke Dubrovnik d.o.o., Atlas turističke 
agencije d.d. i Presečki grupe d.o.o., Agencija je uvidom u sadržaj predmetne inicijative 
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utvrdila kako poduzetnik DARE spornim smatra isključivo postupanja Dubrovačko-
neretvanske županije i Zračne luke Dubrovnik d.o.o. Stoga je Agencija prvenstveno 
ocjenjivala predstavljaju li njihova postupanja dovoljnu indiciju za pokretanje postupka 
utvrđivanja zabranjenog sporazuma ili zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članaka 8. i 
13. ZZTN-a. 
 
Atlas turistička agencija d.d. i Zračna luka Dubrovnik d.o.o. zaključili su 18. prosinca 2013. 
Ugovor o shuttle prijevozu na temelju članka 54. ZPCP-a. 
 
Iako poduzetnik DARE u predmetnoj inicijativi navodi kako je Ugovor o shuttle prijevozu 
između poduzetnika Atlas turistička agencija d.d. i Zračne luke Dubrovnik d.o.o. zaključen 
protivno zakonskoj odredbi jer je poduzetniku Atlas turistička agencija d.d. trajno ukinuta 
licencija za prijevoz putnika u unutarnjem javnom cestovnom prometu, iz dostavljene 
dokumentacije u konkretnom predmetu utvrđeno je kako je Ministarstvo pomorstva, prometa 
i infrastrukture izdalo poduzetniku Atlas turistička agencija d.d. licenciju za međunarodni 
prijevoz putnika autobusima kao javnu uslugu, s rokom važenja od 13. studenog 2013. do 
13. studenog 2023.  
 
Sa stajališta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, sukladno odredbi članka 8. stavka 1. ZZTN-
a, koji uređuje zabranjene sporazume, zabranjeni su svi sporazumi između dva ili više 
neovisnih poduzetnika, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje, koje kao cilj ili 
posljedicu imaju narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, a osobito oni 
kojima se: 

1. izravno ili neizravno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, odnosno drugi trgovinski 
uvjeti, 

2. ograničava ili nadzire proizvodnja, tržište, tehnološki razvoj ili ulaganje, 
3. dijele tržišta ili izvori nabave, 
4. primjenjuju nejednaki uvjeti na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima, čime ih 

se dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju, 
5. uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih strana dodatnih 

obveza, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih 
ugovora. 

 
Sukladno odredbi članka 13. ZZTN-a, koji uređuje zlouporabu vladajućeg položaja, 
zabranjena je svaka zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili više poduzetnika na 
mjerodavnom tržištu, a osobito: 

1. izravno ili neizravno nametanje nepravednih kupovnih ili prodajnih cijena, odnosno 
drugih nepravednih trgovinskih uvjeta, 

2. ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehnološkog razvitka na štetu potrošača, 
3. primjena nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima, čime ih se 

dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju, 
4. uvjetovanje sklapanja ugovora pristankom drugih ugovornih strana na dodatne 

obveze, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u izravnoj vezi s predmetom 
tih ugovora. 

 
Unatoč tome što poduzetnik DARE u svojoj inicijativi nije nikakvim dokazima, ispravama i/ili 
dokumentima, u smislu članka 37. stavka 2. točke 4. ZZTN-a, potkrijepio svoje navode o 
postojanju zabranjenog sporazuma iz članka 8. ZZTN-a, u obliku usmenog dogovora i 
usklađenog djelovanja Dubrovačko-neretvanske županije, HGK-a, Zračne luke Dubrovnik 
d.o.o., Atlas turističke agencije d.d. i Presečki grupe d.o.o., te primjene nejednakih uvjeta na 
istovrsne poslove s različitim poduzetnicima, čime se podnositelj inicijative dovodi u 
nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju, Agencija je provela detaljno prethodno 
ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu kako bi provjerila sve navode poduzetnika DARE iz 
predmetne inicijative te utvrdila postojanje dostatnih indicija za pokretanje postupka 
utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja u smislu članka 8. 
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ili 13. ZZTN-a protiv poduzetnika navedenih u predmetnoj inicijativi, kao i sve relevantne 
činjenice i okolnosti za donošenje odluke u konkretnom predmetu.  
 
Pritom, Agencija ističe kako navodi podnositelja inicijative o tome da je Dubrovačko-
neretvanska županija nezakonitim rješenjem, u cijelosti arbitrarno i suprotno svakoj pravnoj 
logici, odbila zahtjev podnositelja inicijative za izdavanje dozvola za obavljanje linijskog 
prijevoza putnika, sve usklađeno s HGK, unatoč činjenici da je Ministarstvo pomorstva, 
prometa i infrastrukture ukinulo navedeno rješenje, da je Dubrovačko-neretvanska županija 
nezakonitim rješenjem odbila osnovan zahtjev podnositelja inicijative za izdavanje dozvole 
za obavljanje linijskog prijevoza putnika na relaciji Cavtat - Dubrovnik, te da je poduzetnik 
Atlas turistička agencija d.d. cijelo vrijeme prijevoz obavljao bez potrebne dozvole, što sve 
prema mišljenju podnositelja inicijative predstavlja okolnosti koje nedvojbeno upućuju na 
postojanje zabranjenog sporazuma u konkretnom slučaju, prema ocjeni Agencije ne sadrže 
podatke koji su sa stajališta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja relevantni za ocjenu ima li u 
konkretnom slučaju uvjeta za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili 
narušavanja tržišnog natjecanja sukladno odredbi članka 38. ZZTN-a, a vezano uz primjenu 
članaka 8. i 13. ZZTN-a. 
 
Sukladno odredbi članka 37. stavka 4. ZPCP-a, protiv rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu 
za izdavanje dozvole za županijski linijski prijevoz putnika osigurana je pravna zaštita i može 
se izjaviti žalba nadležnom Ministarstvu, što je podnositelj inicijative i učinio. 
 
Dakle, izvan nadležnosti Agencije je odlučivanje o zakonitosti predmetnih akata odnosno 
rješenja Dubrovačko-neretvanske županije. 
 
Vezano za dio inicijative koji se odnosi na obavljanje shuttle prijevoza u Zračnoj luci 
Dubrovnik d.o.o., Agencija je utvrdila kako upravni nadzor nad provedbom ZPCP-a i na 
temelju njega donesenih propisa obavlja Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 
dok inspekcijske poslove obavlja Inspekcija cestovnog prometa i cesta istog Ministarstva. 
 
Odredbama ZPCP-a propisane su i prekršajne sankcije za prijevoznike koji obavljaju javni 
linijski prijevoz bez dozvole (članak 34. stavak 1. ZPCP-a), odnosno bez sklopljenog ugovora 
o koncesiji (članak 35. ZPCP-a), obavljaju shuttle prijevoz putnika izvan propisanih relacija 
(članak 54. stavak 1. ZPCP-a) ili obavljaju shuttle prijevoz putnika bez sklopljenog ugovora 
sa zračnom lukom na čijem području putnici ulaze ili izlaze (članak 54. stavak 2. ZPCP-a). 
 
Slijedom navedenog, Agencija nije ovlaštena ocjenjivati pridržava li se pojedini shuttle 
prijevoznik i/ili zračna luka posebnih propisa kojima je regulirana ta djelatnost, budući da su 
za to nadležna zakonom propisana nadzorna i inspekcijska tijela. 
 
Vezano za postupanje Zračne luke Dubrovnik d.o.o., Agencija nije utvrdila postojanje indicija 
koje bi ukazivale na sklapanje zabranjenog sporazuma i/ili zlouporabu vladajućeg položaja 
primjenom nejednakih uvjeta, budući da Zračna luka Dubrovnik d.o.o. ima jedno stajalište za 
autobuse ispred ulaza u putnički terminal na kojem se može zadržavati te vršiti ukrcaj i 
iskrcaj putnika isključivo prijevoznik Ugovora o shuttle prijevozu, pri čemu ne postoji 
mogućnost korištenja parkirne pozicije ispred terminala za dva ili više autobusa. Tome valja 
nadodati kako svi autobusni prijevoznici koriste stajalište koje se nalazi u blizini stajališta za 
shuttle prijevoz pa stoga nisu uskraćeni u ukrcaju i iskrcaju putnika. 
 
4. 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 31. ZZTN-a, na sjednici 35/2014., održanoj 13. listopada 2014., 
razmatralo je navedeni predmet te je donijelo odluku da se inicijativa poduzetnika DARE 
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odbaci u smislu članka 38. stavka 5. ZZTN-a jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po 
službenoj dužnosti protiv Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatske gospodarske komore - 
Županijske komore Dubrovnik te poduzetnika Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Atlas turistička 
agencija d.d. i Presečki grupa d.o.o., radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili 
narušavanja tržišnog natjecanja, u smislu članka 38. stavaka 1. i 3. te članka 39. ZZTN-a, a 
vezano uz primjenu članaka 8. i 13. ZZTN-a. 
 
Odluku o odbacivanju inicijative Vijeće temelji na sljedećim razlozima: 
 
Navode iz predmetne inicijative Agencija je ocjenjivala isključivo s aspekta propisa o zaštiti 
tržišnog natjecanja te nije utvrđivala jesu li u konkretnom slučaju Dubrovačko-neretvanska 
županija, HGK, Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Atlas turistička agencija d.d. i Presečki grupa 
d.o.o., postupanjem opisanim u predmetnoj inicijativi, postupali u suprotnosti s nekim drugim 
zakonom i/ili propisom, različitim od ZZTN-a, a kojima su između ostalog određeni uvjeti i 
način obavljanja djelatnosti prijevoza putnika u unutarnjem prometu, postupak i način 
izdavanja dozvola za obavljanje linijskog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu, 
postupak usklađivanja, određivanje daljinara i najmanjeg voznog vremena, obavljanje shuttle 
prijevoza i sl., budući da Agencija s obzirom na svoje zakonske ovlasti nije u mogućnosti 
utjecati na provedbu posebnih zakona i propisa koji uređuju određena pitanja i djelatnosti, a 
za koje su nadležna druga tijela i/ili institucije. 
 
Iako je poduzetnik DARE u svojoj inicijativi naznačio kako je ona usmjerena protiv 
Dubrovačko-neretvanske županije, HGK-a, Zračne luke Dubrovnik d.o.o., Atlas turističke 
agencije d.d. i Presečki grupe d.o.o., uvidom u sadržaj predmetne inicijative utvrđeno je kako 
poduzetnik DARE spornim smatra isključivo postupanja Dubrovačko-neretvanske županije i 
Zračne luke Dubrovnik d.o.o. Stoga je Agencija prvenstveno ocjenjivala predstavljaju li 
njihova postupanja dovoljnu indiciju za pokretanje postupka utvrđivanja zabranjenog 
sporazuma ili zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članaka 8. i 13. ZZTN-a. 
 
Rezultati prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu pokazali su da u utvrđenom 
postupanju Dubrovačko-neretvanske županije i Zračne luke Dubrovnik d.o.o. nema dostatnih 
indicija da bi se ono moglo podvesti pod neki od oblika sprečavanja, ograničavanja ili 
narušavanja tržišnog natjecanja u smislu članaka 8. i 13. ZZTN-a. 
 
Naime, postupanje Dubrovačko-neretvanske županije odnosi se isključivo na primjenu 
posebnih propisa kojima je uređen javni prijevoz putnika u cestovnom prometu te Agencija 
nije ovlaštena preispitivati zakonitost takvog postupanja, za što su nadležna zakonom 
propisana nadzorna tijela. 
 
S druge strane, Agencija nije utvrdila da u postupanju Zračne luke Dubrovnik d.o.o. postoje 
indicije koje bi ukazivale na sklapanje zabranjenog sporazuma i/ili zlouporabu vladajućeg 
položaja primjenom nejednakih uvjeta, budući da Zračna luka Dubrovnik d.o.o. ima jedno 
stajalište za autobuse ispred ulaza u putnički terminal na kojem se može zadržavati te vršiti 
ukrcaj i iskrcaj putnika isključivo prijevoznik Ugovora o shuttle prijevozu te ne postoji 
mogućnost korištenja parkirne pozicije ispred terminala za dva ili više autobusa. Pritom 
autobusni prijevoznici koriste stajalište koje se nalazi u blizini stajališta za shuttle prijevoz te 
stoga nisu uskraćeni u ukrcaju i iskrcaju putnika. 
 
Stoga u konkretnom slučaju nema dostatnih indicija za pokretanje postupka utvrđivanja 
sprečavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja protiv Dubrovačko-
neretvanske županije, HGK-a, Zračne luke Dubrovnik d.o.o., Atlas turističke agencije d.d. i 
Presečki grupe d.o.o., u smislu članka 38. ZZTN-a, a vezano uz primjenu članaka 8. i 13. 
ZZTN-a. 
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Slijedom navedenog, Agencija je na temelju odluke Vijeća 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. 
 
 
 
 
 
Napomena 
Budući da podaci označeni [...] predstavljaju poslovnu tajnu u smislu članka 53. ZZTN-a, isti su 
izostavljeni iz teksta.  

 


