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Klasa: UP/I 034-03/2015-01/026 
Urbroj: 580-09/88-2015-009 
Zagreb, 23. listopada 2015. 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 31., članka 38. stavaka 5. ,6. i 9. te 
članka 58. stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 
79/2009, 80/2013), u upravnoj stvari utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja, postupajući 
po inicijativi Udruge Franak, sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Marina Držića 81b, zastupane 
po Katarini Lucić, voditeljici  udruge, za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog 
natjecanja, u smislu članka 39., a primjenom članka 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja 
(„Narodne novine“ brojevi 79/09 i 80/13) te članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unije (SL C 83, 30/03/2010) protiv poduzetnika Zagrebačka banka d.d. sa sjedištem u 
Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10; Privredna banka Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu, 
Radnička cesta 50; Erste&Steirmarkische Banka d.d., sa sjedištem u Rijeci, Jadranski Trg 
3/a; Raiffeisenbank Austria d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59;  Hypo-Alpe Adria-
Bank d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6 ; OTP banka Hrvatska d.d. sa 
sjedištem u Zadru, Ulica Domovinskog rata 3; Societe Generale – Splitska Banka d.d. sa 
sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića 16, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag.iur., predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja, Vesna Patrlj, dipl.iur., zamjenica predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja, Denis Matić, dipl.iur. i mr.sc. Ljiljana Pavlic, članovi Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja, sa 38/2015. sjednice, održane 23. listopada 2015., po službenoj dužnosti, donosi 
sljedeće 
  
 
RJEŠENJE 
 
Inicijativa se odbacuje jer nema uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 
 
 
Obrazloženje 
 
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 13. srpnja 2015., 
putem elektroničke pošte, inicijativu u smislu članka 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja 
(„Narodne novine“ broj: 79/09, 80/13; dalje ZZTN) kojom Udruga Franak, sa sjedištem u 
Zagrebu, Avenija Marina Držića 81b (dalje: Udruga Franak) temeljem analize dr. Dominika 
Vuletića, izražava  sumnju u postojanje zabranjenog sporazuma postignutog između 
poduzetnika Zagrebačka banka d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10 
(dalje: ZABA);  Privredna banka Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50 
(dalje: PBZ); Erste&Steirmarkische Banka d.d., sa sjedištem u Rijeci, Jadranski Trg 3/a 
(dalje: Erste banka); Raiffeisenbank Austria d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59 
(dalje: RBA);  Hypo-Alpe Adria-Bank d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6 
(dalje: Hypo banka); OTP banka Hrvatska d.d. sa sjedištem u Zadru, Ulica Domovinskog rata 
3 (dalje: OTP); Societe Generale – Splitska Banka d.d. sa sjedištem u Splitu, Ruđera 
Boškovića 16 (dalje: Splitska banka) u smislu članka 8. ZZTN-a odnosno u smislu članka 
101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 83, 30/03/2010 dalje: UFEU). 
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U navedenoj analizi, temeljem koje Udruga Franak podnosi inicijativu za pokretanje 
postupka, ističe se kako navedeni poduzetnici, koji zauzimaju najveći dio bankarskog tržišta 
u Republici Hrvatskoj, vezano uz problem snažne aprecijacije švicarskog franka (dalje: 
švicarskog franka ili CHF) u odnosu na hrvatsku kunu, sudjeluju na pregovorima u 
Ministarstvu financija, no da je način sudjelovanja tih banaka na predmetnim sastancima 
suspektan. 
 
U navedenoj analizi, dalje je navedeno  kako na sastanku ne sudjeluju predstavnici svih 
banaka, nego samo nekih, no kako unatoč tomu, u pregovorima, iznose stajalište u ime svih 
banaka. S obzirom na to da se ti prijedlozi odnose na način obračuna kamate, konverziju 
kredita s valutnom klauzulom i švicarskog franka u kredite u eurima i slično, isto predstavlja, 
prema njihovom mišljenju, utvrđivanje cijena i drugih trgovinskih uvjeta, te stoga takvo 
postupanje upućuje na postojanje usklađenog djelovanja između tih poduzetnika. 
 
Udruga Franak nadalje navodi kako je Hrvatska udruga banaka, sa sjedištem u Zagrebu, 
Nova Ves 17 (dalje: HUB) nesumnjivo udruženje poduzetnika u smislu prava tržišnog 
natjecanja, te ukazuje da su, sukladno praksi sudova EU, preporuke, mišljenja i stajališta 
također odluke udruženja poduzetnika, ako poduzetnici postupaju u skladu s njima. 
 
S obzirom na to da HUB javno objavljuje da su poduzetnici koji su njegovi članovi iskazali 
jasnu spremnost zajednički određivati cijene i druge trgovinske uvjete, to Udruga Franak 
smatra kako isto predstavlja priznanje usklađenog djelovanja, ili možebitno zabranjenog 
sporazuma i prije otpočinjanja pregovora u Ministarstvu financija.  
 
Zbog navedenog, Udruga Franak smatra kako postoje snažne indicije da sedam uvodno 
navedenih banaka zajedno usklađeno djeluju u pregovorima s Udrugom Franak na nač in da 
zajednički određuju cijene i druge trgovinske uvjete što je u izričitoj suprotnosti s odredbama 
članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) koja je sadržajno istovjetna 
odredbi članka 8. ZZTN-a. 
 
U svom očitovanju – dopuni inicijative od 25. rujna 2015. Udruga Franak istaknula je kako je 
Ministarstvo financija donijelo odluku o osnivanju Radne skupine za rješavanje problema 
kredita u švicarskim francima (dalje: Radna skupina) te kako je navedeno ministarstvo 
Udrugu Franak uključilo u rad Radne skupine kao predstavnika svih građana s kreditima s 
valutnom klauzulom švicarski franak. 
 
Nadalje, Udruga Franak ponovno je navela je kako su na sastancima Radne skupine sve 
poslovne banke nastupale kao jedna institucija te je u prilog svojim tvrdnjama dostavila i 
materijale koji su Udruzi Franak dostavljeni od strane Ministarstva financija, misleći pri tom 
na dokument „Prijedlog  rješenja problema stambenih kredita s valutnom klauzulom CHF“, 
koji je izrađen od strane HUB-a i koji je HUB, u privitku svog očitovanja, također dostavio 
Agenciji. 
 
Zaključno, Udruga Franak smatra kako je jedinstvenim postupanjem banaka, vezano uz rad 
Radne skupine, došlo do kršenja pravila o zaštiti tržišnog natjecanja.  
 
II. Budući da je temeljem članka 32. stavka 1. točke a. i b. ZZTN-a, Agencija ovlaštena voditi 
prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu radi utvrđivanja postojanja dostatnih 
indicija za pokretanje postupka odnosno ovlaštena prikupljati podatke i obavijesti od 
poduzetnika koja su bitna za ispitivanje tržišta i utvrđivanje stanja na tržištu, prije donošenja 
odluke o pokretanju postupka u smislu članaka 38. stavaka 1. i 3. te članka 39. ZZTN-a, 
Agencija je dopisima od 23. srpnja 2015. i 27. srpnja 2015. zatražila očitovanje, podatke i 
relevantnu dokumentaciju od HUB-a i Ministarstva financija, te je dopisom od 23. srpnja 



 3 

2015. zatražila dopunu inicijative od Udruge Franak. U razdoblju od 19. kolovoza 2015. do 
15. listopada 2015. zaprimljena su zatražena očitovanja i dokumentacija.  
 
II.1. Očitovanje Hrvatske udruge banaka  
 
Dana 19. kolovoza 2015. u Agenciji je zaprimljeno očitovanje HUB-a te se u istome navodi 
kako HUB nikada nije razgovarao niti pregovarao s Udrugom Franak, te kako se u 
Ministarstvu financija nisu održavali nikakvi pregovori između Udruge Franak i banaka, već je 
Ministarstvo financija osnovalo Radnu skupinu svojom odlukom od 4. veljače 2015., a što 
predstavlja uobičajenu proceduru prilikom pripreme novih regulatornih rješenja iz bilo kojeg 
područja regulacije. 
 
Nadalje, HUB je naveo kako je temeljem poziva Ministarstva financija da predloži svoje 
predstavnike u Radnoj skupini, Ministarstvo financija obavijestio o imenima predstavnika 
pojedinih banaka koji su voljni sudjelovati u radu Radne skupine s ciljem pronalaženja i 
razrade prihvatljivih regulatornih rješenja pitanja povezanih sa stambenim kreditima u 
švicarskim francima.  
 
HUB je ujedno naveo kako je Ministarstvo financija Odluku o osnivanju Radne skupine 
dostavilo HUB-u, kao i bilješke s prvog i drugog sastanka Radne skupine iako HUB nije 
sudjelovao u radu Radne skupine. 
 
HUB je naveo kako je 20. veljače 2015. javno objavio dokument pod nazivom „Prijedlozi 
rješenja problema stambenih kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) 
građanima koji su se našli u poteškoćama“ te je Agenciji u prilogu očitovanja dostavio 
predmetni dokument. 
 
Nadalje, HUB je istaknuo kako je, sukladno zaključku Radne skupine, a u cilju pronalaženja 
prihvatljivih regulatornih rješenja za realizaciju konceptualnih rješenja iz dokumenata i u 
suradnji s relevantnim državnim institucijama (Ministarstvo financija i Hrvatska narodna 
banka) razrađen pravni okvir i dostavljen državnim institucijama nakon održavanja trećeg i 
posljednjeg sastanka Radne skupine. Dodatno, radi razrade porezno-računovodstvenih 
aspekata predloženih konceptualnih rješenja, HUB je angažirao i PricewaterhouseCoopers 
Savjetovanje d.o.o. koje je izradilo dokument pod nazivom „Prijedlozi izmjena i/ili dopuna 
propisa“, a koji sadrži prijedlog poreznih izmjena potrebnih za razne svrhe kao moguće 
otpise kredite potrošača u CHF, otpise malih potraživanja, sklapanje predstečajnih i stečajnih 
nagodbi i sl. 
 
II.2. Očitovanje Ministarstva financija 
 
Očitovanje Ministarstva financija zaprimljeno je u Agenciji 15. listopada 2015. te se u istome 
navodi kako je predmetno ministarstvo Odlukom o osnivanju Radne skupine za rješavanje 
problema kredita u švicarskim francima, klase: 450-08/15-01/07, urbroja: 513-06-03-15-1 od 
4. veljače 2015. (dalje: Odluka) osnovalo istu u svrhu rješavanja navedenog problema u 
svezi s kreditima u švicarskim francima, pri tome naglašavajući svoju „posredničku“ ulogu. 
 
Radna skupina je, sukladno Odluci, bila ustrojena na način da istu čine tri predstavnika 
Ministarstva financija, dva predstavnika Ministarstva socijalne politike i mladih, dva 
predstavnika Ministarstva pravosuđa, četiri predstavnika Hrvatske narodne banke, dva 
predstavnika Udruge Franak te po jedan predstavnik ZABA-e, Hypo banke, Erste banke i 
PBZ-a. 
 
U svom očitovanju Ministarstvo financija navelo je kako su održana tri sastanka Radne 
skupine čiji je cilj bio pronaći trajno rješenje nakon fiksiranja tečaja švicarskog franka prema 
kuni.  
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Ministarstvo financija navelo je kako se na takav način aktivno uključilo u rješavanje 
problema kredita u švicarskim francima u ulozi posrednika, te da je Radna skupina osnovana 
u cilju iznalaženja trajnog rješenja na dobrovoljnoj osnovi. Nadalje, navelo je kako su 
predstavnici Udruge Franak predlagali konverziju kredita u švicarskim francima u kune po 
početnoj kamatnoj stopi, dok su predstavnici banaka predlagali prodaju potraživanja i 
založene imovine specijaliziranoj državnoj agenciji uz naknadu na temelju tržišne vrijednosti 
nekretnine te zaštićeni najam s pravom prvokupa za dužnika i otpust duga preko visine 
vrijednosti kupljenog stana uz podmirenje duga prijenosom stana u vlasništvo banci i bez 
poreznog opterećenja kupoprodaje (walk away opcija). 
 
Prema navodima Ministarstva financija na zadnjem sastanku Radne skupine predstavnici 
Udruge Franak demonstrativno su napustili sastanak, te se sastanci Radne skupine više nisu 
održavali. 
 
U prilogu svog očitovanja Ministarstvo financija dostavilo je bilješke sa tri održana sastanka 
Radne skupine,odnosno od dana 23. veljače 2015., 2. ožujka 2015. i 9. ožujka 2015., 
dokument „Konverzija svih kredita indeksiranih u CHF i rješavanje gubitaka banaka – pisani 
materijal za Radnu grupu pri Ministarstvu financija RH“, dokument izdan od strane HUB-a 
„Prijedlozi rješenja problema stambenih kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima 
(CHF) građanima koji su se našli u poteškoćama“, zatim priopćenje za javnost HNB-a, od 21. 
siječnja 2015. te Odluku Ministarstva financija o osnivanju Radne skupine. 
 
III.  ZZTN se, sukladno članku 2., primjenjuje na sve oblike sprječavanja, ograničavanja ili 
narušavanja tržišnog natjecanja koje počine poduzetnici koji djeluju na teritoriju Republike 
Hrvatske, odnosno izvan tog teritorija ukoliko postoji učinak na Republiku Hrvatsku.  
 
U skladu s time, ZZTN u članku 2.a i članku 26. stavku 1. regulira i primjenu od strane 
Agencije pravne stečevine Europske unije na način da uređuje primjenu članaka 101. i 102. 
UFEU-a na sve oblike narušavanja tržišnog natjecanja od strane poduzetnika koji imaju 
učinak na trgovinu između Republike Hrvatske i država članica Europske unije sukladno 
Uredbi Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju 
koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o osnivanju EZ-a i Uredbom Vijeća (EZ) br. 
139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika.  
 
Agencija je odredbama ZZTN-a i na temelju njega donesenih podzakonskih propisa 
ovlaštena na provođenje postupka utvrđivanja postojanja zabranjenih sporazuma no ujedno 
ističe, kao jedan od osnovnih postulata tržišnog natjecanja, individualan pristup odnosno 
individualnu procjenu svakog konkretnog slučaja u smislu da se svaki konkretan slučaj 
mogućeg narušavanja tržišnog natjecanja sagleda s pravnog i ekonomskog aspekta zajedno 
sa svim svojim posebnostima.  
 
Sukladno članku 8. stavku 1. ZZTN-a ( koji sadržajno odgovara članku 101. stavku 1. UFEU) 
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 izravno ili neizravno utvrđuju 
kupovne ili prodajne cijene, odnosno drugi trgovinski uvjeti, ograničava ili nadzire 
proizvodnja, tržište, tehnološki razvoj ili ulaganje, dijele tržišta ili izvori nabave, primjenjuju 
nejednaki uvjeti na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima čime ih se dovodi u 
nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju, te 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. 
 
Člankom 8. stavkom 2. ZZTN-a utvrđeno je kako se sporazumima u smislu članka 8. stavka 
1. ZZTN-a smatraju osobito ugovori, pojedine odredbe ugovora, usmeni ili pisani dogovori 
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među poduzetnicima te usklađena praksa koja je posljedica takvih dogovora, odluke 
poduzetnika ili udruženja poduzetnika, opći uvjeti poslovanja i drugi akti poduzetnika koji jesu 
ili mogu biti sastavni dio ugovora i slično, neovisno o tome jesu li takvi sporazumi sklopljeni 
između poduzetnika koji djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije (horizontalni 
sporazumi) ili između poduzetnika koji ne djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno 
distribucije (vertikalni sporazumi).  
 
Agencija navodi kako je uvidom u dostavljena očitovanja i dokumentaciju razvidno da je 
Ministarstvo financija Republike Hrvatske osnovalo Radnu skupinu kojoj je za cilj postavilo 
trajno rješavanje problema u kojima su se našli dužnici koji su kod banaka u Republici 
Hrvatskoj ishodili kredite s valutnom klauzulom u švicarskom franku. 
 
Radna skupina je, kako je to već navedeno, bila ustrojena na način da istu čine tri 
predstavnika Ministarstva financija, dva predstavnika Ministarstva socijalne politike i mladih, 
dva predstavnika Ministarstva pravosuđa, četiri predstavnika Hrvatske narodne banke, dva 
predstavnika Udruge Franak te po jedan predstavnik ZABA-e, Hypo banke, Erste banke i 
PBZ-a. 
 
Sukladno sadržaju zapisnika sa Radne skupine, Agencija je utvrdila kako su se pregovori 
odvijali na način da su predstavnici pozvanih „interesnih skupina“ (zainteresiranih osoba) 
iznosili svoje prijedloge koji su sadržavali moguća rješenja oko nastale problematične 
situacije vezano uz kredite s valutnom klauzulom u švicarskom franku zbog koje je 
predmetna skupina i osnovana od strane Ministarstva financija. 
 
Shodno tomu, Agencija smatra kako činjenica da u Radnu skupinu Odlukom nisu imenovani 
predstavnici svih banaka opravdava činjenicu da predstavnici banka koji jesu imenovani kao 
članovi Radne skupine iznose stavove i onih koji u istoj nisu imenovani, a neposredno ih se 
tiče predmet rasprave Radne skupine. 
 
Nadalje, sukladno sadržaju zapisnika s Radne skupine razvidno je da su objekt pregovora 
problemi nastali u otplati postojećih kreditnih zaduženja dužnika koji su ishodili kredite s 
valutnom klauzulom u švicarskom franku, te pitanje rješavanja istih. Dakle radi se o 
postojećim obvezno-pravnim odnosima dužnika s bankama. 
 
IV. 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 38. sjednici održanoj 23. listopada 
2015., razmatralo je navedeni predmet te je donijelo odluku da se predmetna inicijativa, u 
smislu članka 38. stavaka 5. 6. i 9. ZZTN-a, odbaci, jer ne postoje uvjeti za pokretanje 
postupka Agencije po službenoj dužnosti radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili 
narušavanja tržišnog natjecanja u smislu članka 38. stavka 1. i 3. te članka 39. ZZTN-a, a 
vezano uz primjenu članka 8. ZZTN-a i članka 101. UFEU koji uređuju zabranjene 
sporazume. 
 
Vijeće prvenstveno ističe kako je Radna skupina osnovana i formirana od strane Ministarstva 
financija u cilju rješavanja nastale situacije koja je na državnoj razini prepoznata kao problem 
za koji je potrebno iznaći trajno rješenje na dobrobit svih. Cilj osnivanja i djelovanja Radne 
skupine bio je iznalaženje konkretnog rješenja problema rasta kreditnih obveza dužnika koji 
imaju kredite vezane uz valutnu klauzulu u švicarskom franku uslijed aprecijacije te valute, te 
je i podrazumijevao davanje prijedloga od strane članova koji čine predmetnu skupinu. 
 
S obzirom na to, da su banke zastupale jednu „stranu“ u predmetnim pregovorima, te da su 
kao predstavnici te „strane“ imenovani predstavnici četiri od ukupno sedam banaka, a što je 
potvrđeno Odlukom Ministarstva financija, Vijeće smatra kako je očekivano da članovi Radne 
skupine zastupaju interese i onih banaka čiji predstavnici nisu dio Radne skupine, a 
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neposredno ih se tiču zaključci te skupine u svrhu rješavanja problema zbog čega je Radna 
skupina i osnovana. 
 
Dakle, u konkretnom slučaju, prema mišljenju Vijeća, postupanje banaka koje Udruga Franak 
smatra suspektnim, može biti opravdano i činjenicom da je Odlukom osnivača u Radnu 
skupinu imenovano četiri predstavnika banaka (umjesto njih sedam) za sudjelovanje u 
pregovorima koji su vođeni s ciljem iznalaženja zajedničkog rješenja nastalog problema koji 
je poprimio velike razmjere.  
 
Shodno navedenom, Vijeće ističe kako, se činjenica da se niti jedna banka pri sudjelovanju u 
Radnoj skupini nije obratila s vlastitim prijedlogom koji bi bio različit od prijedloga drugih 
banaka, u konkretnom slučaju, ne može okarakterizirati kao jedinstveni stav banaka koji  bi 
predstavljao narušavanje tržišnog natjecanja.  
  
Nadalje, Vijeće ističe kako zabranjeni sporazum – kartel predstavlja sporazum nastao 
između tržišnih takmaca kojemu je svrha ograničiti ili isključiti tržišno natjecanje između 
sudionika sporazuma te smatra kako upravo takav element nedostaje u konkretnom slučaju.  
 
Drugim riječima, jasno je da predmet navodnog sporazuma za potrebe Radne skupine nije 
dogovor o cijenama odnosno drugim trgovinskim uvjetima po kojima će banke izdavati 
kredite svojim klijentima u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. 
 
Također, kao posljedicu sklapanja zabranjenog sporazuma u konkretnom slučaju nije realno 
očekivati niti podjelu klijenata (jer se odnosi na postojeće dvostrane obvezno-pravne 
odnose), niti podjelu tržišta na kojem bi nakon tog dogovora djelovali (jer se također radi o 
već postojećim obvezno-pravnim odnosima), a niti je vidljiv kakav drugi protutržišni cilj koji bi 
bio rezultat sporazuma. Isto tako, nije razvidno na koji bi se način isključilo tržišno natjecanje 
između konkurenata, u konkretnom slučaju, banaka, po sklapanju sporazuma kako to navodi 
Udruga Franak. 
 
Shodno tomu, način na koji su banke nastupile prilikom sudjelovanja u radu Radne skupine, 
prema mišljenju Vijeća, ne bi se moglo smatrati sporazumom koji ima za cilj, a niti za 
posljedicu, narušavanje tržišnog natjecanja u smislu članka 8. ZZTN-a odnosno ne može se 
smatrati niti sporazumom koji ima bilo kakav učinak na trgovinu između država članica 
Europske unije u smislu članka 101. UFEU. 
 
Dakle, Vijeće ističe činjenicu kako se osnivanjem Radne skupine od strane Ministarstva 
financija nastojalo iznaći rješenje već postojećeg problema nastalog između predmetnih 
banaka i njihovih klijenata koji se odrazio na izrazito velik broj hrvatskih građana te koji je 
postao društveni problem koji zahtjeva rješavanje na državnoj razini. 
 
Ujedno, vezano uz navode Udruge Franak kako je HUB nesumnjivo udruženje poduzetnika u 
smislu propisa o tržišnom natjecanju, Vijeće ističe kako je točno da se HUB, neovisno o tome 
je li ustrojen kao udruga, ustanova ili gospodarsko interesno udruženje, može smatrati 
poduzetnikom u smislu članka 3. ZZTN-a te da bi u slučaju donošenja odluka, preporuka, 
mišljenja HUB-a za koje bi se utvrdilo da iste predstavljaju povredu članka 8. stavka 1. 
ZZTN-a, bio podložan sankcioniranju od strane Agencije, no kako to u ovom predmetu nije 
bio slučaj. 
 
Slijedom navedenog i u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, nema uvjeta za 
pokretanje postupka Agencije po službenoj dužnosti. 
 
Agencija je stoga, temeljem odluke Vijeća, a primjenom članka 38. stavaka 5. i 6. ZZTN-a, 
odlučila kao u izreci rješenja. 
 



 7 

Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali podnositelj inicijative može tužbom pokrenuti 
spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 (trideset) dana od dana 
dostave ovog rješenja. 
 
 
 
Predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag.iur. 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Udruga Franak (gđa. Katarina Lucić, voditeljica udruge), Avenija Marina Držića 81b, 10000 
    Zagreb,  
2. Pismohrana (ovdje) 
 


