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U I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E  

P R E S U D A

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda 
Borisa Markovića predsjednika vijeća, Sanje Štefan i Blanše Turić članica vijeća, te više 
sudske savjetnice Jadranke Jelić zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Marlu d.o.o. iz 
Splita, Omiška 6, kojeg zastupa Mario Zlendić, direktor, protiv tužene Agencije za zaštitu 
tržišnog natjecanja, Savska cesta 41/XIV, zastupana po Mladenu Cerovcu mag.iur., 
predsjedniku Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, uz sudjelovanje zainteresirane osobe 
Adriatel d.o.o., Nova Mokošica, Vinogradska 32, koju zastupa Davor Bonačić, direktor, radi 
utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja -  uvida u 
dokumentaciju, u sjednici vijeća održanoj 23. ožujka 2016.

p r e s u d i o  j e

Odbija se tužbeni zahtjev za oglašavanje ništavim i poništenje rješenja
Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2014-01/016, urbroj: 580-
07/2014-26-010 od 30. srpnja 2014.

Obrazloženje

Tužitelj je podnio ovom Sudu tužbu koja je zaprimljena 11. kolovoza 2014., radi 
utvrđivanja ništavim i poništenja rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 
034-03/2014-01/016, urbroj: 580-07/26-2014-002 od 3. srpnja 2014. i rješenja klasa: UP/I 
034-03/2014-01/016, urbroj: 580-07/2014-26-010 od 30. srpnja 2014. godine.

Prema odredbi članka 3. stavka 1. točke 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne 
novine" 20/10., 143/12. i 152/14.) predmet upravnog spora je ocjena zakonitosti pojedinačne 
odluke kojom je javnopravno tijelo odlučilo o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke u 
upravnoj stvari (upravni akt) protiv koje nije dopušteno izjaviti redoviti pravni lijek.

Dakle, iz navedenog članka Zakona proizlazi da se upravni spor vodi protiv 
pojedinačne odluke (upravnog akta), pa se stoga jednom tužbom u upravnom sporu može 
pobijati jedan upravni akt. S obzirom da tužitelj podnesenom tužbom koja je zaprimljena kod 
ovoga Suda 11. kolovoza 2014. pobija dva navedena upravna akta tuženika, Sud je  razdvojio 
spise na način da je postupak po tužbi tužitelja protiv rješenja klasa: UP/I 034-03/2014- 
01/016, urbroj: 580-07/26-2014-002 od 3. srpnja 2014. proveo pod poslovnim brojem: UsII- 
77/14, a postupak po tužbi tužitelja protiv rješenja klasa: UP/I 034-03/2014-01/016, urbroj: 
580-07/2014-26-010 od 30. srpnja 2014. je proveo u postupku pod poslovnim brojem: UsII- 
19/15.

Pobijanim rješenjem tužene od 30. srpnja 2014. odbijen je zahtjev tužitelja za uvid u 
očitovanje poduzetnika Adriatel d.o.o. sa sjedištem u Novoj Mokošici od 27. svibnja 2014. 
koji je zaprimljen kod tužene 29. svibnja 2014. (točka I. izreke rješenja), te je odbijen zahtjev



tužitelja za uvid u sporazum o posredovanju sklopljen između poduzetnika Adriatel d.o.o., sa 
sjedištem u Novoj Mokošici i poduzetnika
zaprimljenog kod tuženika 29. svibnja 2014. (točka II. izreke iješenja).

Tužitelj u tužbi u bitnom navodi da je od tuženika zatražio uvid u spis-dokumentaciju 
temeljem koje je doneseno rješenje tuženika klasa: UP/I 034-03/2014-01/016, urbroj: 580- 
07/26-2014-002 od 3. srpnja 2014., te mu je tuženik odobrio uvid u spis 21. srpnja 2014. 
Ističe da je direktor tvrtke u dogovoreno vrijeme osobno pristupio sa svrhom da izvrši uvid u 
navedeni spis, međutim mjerodavna službenica tuženika nije dozvolila u cijelosti uvid u 
očitovanje, koje je podnio poduzetnik Adriatel d.o.o., a također nije dozvolila niti uvid u 
sporazum, koji je poduzetnik Adriatel d.o.o. priložio. Direktor tužitelja je upozorio 
mjerodavnu službenicu tuženika da ga takvim postupanjem ne stavlja u jednakopravni položaj 
sa poduzetnikom Adriatel d.o.o.. Nadalje, upozorio je službenicu tuženika da u skladu sa 
Zakonom o zaštiti i tajnosti podataka, poslovnom tajnom se ne mogu odrediti podaci koji su 
od značaja za poslovno povezivanje pravnih osoba. Nakon što se mjerodavna službenica 
neprimjereno ponijela prema direktoru tužitelja isti nije ostvario nikakav uvid u spis te je 
zatražio da se zahtjev za preslik dokumenata položi u pisarnicu tuženika i urudžbira s danom 
21. srpnja 2014. Nadalje, napominje da mu je tuženik 4. kolovoza 2014. dostavio pobijano 
rješenje od 30. srpnja 2014. kojim se odbija njegov zahtjev ta uvid u gore navedenu 
dokumentaciju. Smatra da je tužena u ovom slučaju trebala ispitati mogućnost cenzuriranja 
određenih stranica (sporazuma), koje bi eventualno mogle štetiti javnom interesu ili 
međunarodnim odnosima i istražiti, je li se mogao odobriti djelomičan pristup dokumentima 
(sporazumu), koji mu omogućava jednakopravni položaj u sporu. Slijedom navedenoga 
tužitelj je zatražio da ovaj Sud po žurnom postupku zakaže usmenu raspravu te potom donese 
presudu kojom oglašava ništavim te poništava rješenje tuženika od 30. srpnja 2014.

Tužena u odgovoru na tužbu u odnosu na pobijano rješenje kojim je odbijen uvid u 
dokumentaciju spisa navodi da ostaje pri svim navodima iz pobijanog rješenja, a navode 
tužitelja smatra neosnovanim te predlaže da Sud tužbu odbije.

Zainteresirana osoba u ovom upravnom sporu nije u ostavljenom roku dostavila Sudu 
odgovor na tužbu, iako joj je  tužba uredno dostavljena.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.
Prema odredbi članka 47. stavka 5. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne 

novine“ 79/09. i 80/13.) podnositelj inicijative i osobe kojima je Agencija rješenjem priznala 
ista postupovna prava koja ima podnositelj inicijative, po zaprimanju iješenja iz članka 38, 
ovoga Zakona, kojim je utvrđeno da ne postoji javni interes za pokretanje postupka ili da 
nema uvjeta za pokretanje postupka, odnosno po zaprimanju rješenja Agencije kojim je 
utvrđeno da nije narušeno tržišno natjecanje u smislu odredaba ovoga Zakona (članak 58. 
stavak 1. točka 13.) ili po zaprimanju rješenja kojim se obustavlja postupak, imaju pravo 
uvida u dokumentaciju na kojoj se temelji rješenje Agencije. U tom slučaju, odredbe stavka 2. 
i 4. ovoga članka odnose se i na njihova prava za uvidom u spis. Agencija će odrediti termin 
za uvid u spis bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja pisanog 
zahtjeva. Točkom 7. istog članka Zakona propisano je da o odbijanju zahtjeva za uvidom u 
spis Agencija odlučuje rješenjem.

Odredbom članka 47. stavka 4. navedenog Zakona propisano je da iznimno od 
odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka ne mogu se razgledati niti prepisivati nacrti rješenja 
Agencije, službeni referati te zapisnici ili tonski zapisi sa sjednica vijeća, interne upute i 
zabilješke o predmetu, sva prijepiska između Agencije i Europske komisije, kao i prijepiska 
između Agencije i tijela za zaštitu tržišnog natjecanja drugih država i njihovih udruženja, te 
druge isprave koje se smatraju poslovnom tajnom u smislu članka 53. ovoga Zakona.



Prema odredbi članka 53. stavka 2. točke 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja pod 
poslovnom tajnom iz stavka 1. ovoga članka, smatra se osobito sve ono što je poslovnom 
tajnom naznačio poduzetnik, pod uvjetom da Agencija to prihvati.

Iz podataka u spisu predmeta proizlazi da je tužena Agencija za zaštitu tržišnog 
natjecanja po službenoj dužnosti donijela 3. srpnja 2014. iješenje kojim je odbacila inicijativu 
tužitelja jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. Tužitelj je 14. 
srpnja 2014. zatražio uvid u dokumentaciju na kojoj se temelji rješenje te ga je tužena 
dopisom od 14. srpnja 2014. pozvala da izvrši uvid u spise predmeta. Tužitelj je  dopisom od 
14. srpnja 2014. obaviješten o tome koja dokumentacija se ne može razgledati niti prepisati, a 
u smislu članka 47. stavka 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Nadalje, proizlazi da je 
tužitelju 21. srpnja 2014. omogućen uvid u spise za koje je to zatražio osim u sporazum o 
posredovanju koji je sklopljen između poduzetnika Adriatel d.o.o. i poduzetnika

i dio očitovanja poduzetnika Adriatel d.o.o. koji se u 
bitnome odnosi na neslužbeni prijevod točke 2.2. navedenog sporazuma, s engleskog na 
hrvatski jezik. Tužitelj je 21. srpnja 2014. dostavio tuženoj zahtjev kojim je zatražio uvid u 
očitovanje poduzetnika Adriatel d.o.o. i podatke koji su od značenja za poslovno povezivanje 
Adriatel d.o.o. s pravnim osobama, a po pitanju pružanja svih usluga u satelitskim 
komunikacijama na brodovima Republike Hrvatske u pomorskoj plovidbi.

Prema ocjeni ovoga Suda pravilno je  postupila tužena kada je odbila zahtjev tužitelja 
za uvid u dokumentaciju za koju je  to zatražio, jer je utvrđeno da se zahtjev tužitelja za uvid u 
dokumentaciju odnosi na dokumentaciju koja je  činila dio spisa predmeta u koji je tužitelju 
omogućen uvid 21. srpnja 2014. te da nije riječ o dokumentaciji koja je zaprimljena u spis 
nakon što je tužitelj izvršio uvid. Pored navedenog, pravilna je  ocjena tužene da tražena 
dokumentacija od strane tužitelja predstavlja poslovnu tajnu poduzetnika te se u tom smislu 
tužena pravilno pozvala na odredbe članka 47. stavka 4. i članka 53. stavka 2. točke 2. Zakona 
o zaštiti tržišnog natjecanja koje odredbe propisuju koja dokumentacija se iznimno ne može 
razgledati niti prepisivati.

Prigovori koje tužitelj iznosi u tužbi protiv pobijanog rješenja nisu odlučni niti su od 
utjecaja na zakonitost pobijanog rješenja. Tužena se pravilno pozvala na navedene odredbe 
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, koje su mjerodavne kada se radi o uvidu u spis sukladno 
odredbama tog Zakona, kao i kada se radi o tome koji podaci i dokumentacija se mogu 
razgledati ili prepisati, a koji ne, pa tužitelj neosnovano upućuje na odredbe drugih propisa 
kada je  u pitanju zaštita tajnosti podataka.

Nadalje, treba istaknuti da tužitelj, a niti tužena ne dovode u pitanje pravilnost 
utvrđenog činjeničnog stanja koje je bilo odlučno za pravilno rješenje ove upravne stvari, pa 
je  Sud predmetni spor riješio bez rasprave ocijenivši prethodno tome da se radilo o 
odlučivanju o zahtjevu za uvid u spis te da su utvrđena sva bitna pitanja koja su od značaja za 
donošenje pravilne odluke, a razlozi zbog kojih se odluka pobija ne zahtijevaju daljnja 
činjenična utvrđenja. U konkretnom slučaju ocijenjen je neosnovanim zahtjev tužitelja za uvid 
u određenu dokumentaciju u spisu tužene. Tužena je  argumentirano obrazložila razloge na 
kojima temelji svoje rješenje i zbog kojih je zahtjev tužitelja odbijen pa u takvoj situaciji 
prema ocjeni ovoga Suda, unatoč traženju tužitelja nije bilo potrebno održavanje rasprave. 
Dakle, u ovom slučaju tužitelj ne dovodi u pitanje pravilnost činjenica odlučnih za donošenje 
odluke u ovoj stvari, već osporava samo primjenu prava, ukazujući i na povrede pravila 
postupka, koje prigovore je ovaj Sud ocijenio neosnovanim.

S obzirom na naprijed navedeno Sud je utvrdio da ne postoje razlozi zbog kojih se 
rješenje tužene pobija, te da rješavanje konkretnog upravnog spora ne zahtjeva daljnja



činjenična utvrđenja, a povrede materijalnog i postupovnog prava koje bi bile temelj da se 
odluka tuženika ocjeni nezakonitom ovaj Sud nije našao.

Trebalo je  stoga na temelju odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim 
sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12. i 152/14.) tužbeni zahtjev odbiti kao 
neosnovan.

U Zagrebu 23. ožujka 2016.

Predsjednik vijeća 
Boris Marković, v.r.


