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PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga
suda dr. sc. Sanje Otočan predsjednice vijeća, Sanje Štetan i Ljiljane KarlovčanĐurović, članica vijeća te više sudske savjetnice Lane Štok, zapisničarke, u
upravnom sporu tužiteljice
,
Danska, protiv tuženika Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, Zagreb, Savska
cesta 41, radi tržišnog natjecanja, na sjednici vijeća održanoj 16. lipnja 2021.
presudio je
Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa; UP/l-03403/20-01/020, urbroj: 580-09/64-2021-004 od 11. veljače 2021.
Obrazloženje

1.
Pobijanim rješenjem tuženika, klasa; UP/l-034-03/20-01/020, urbroj; 58009/64-2021-004 od 11. veljače 2021. odbačena je tužiteljičina inicijativa za
pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
2.
Protiv navedenog rješenja tuženika tužiteljica podnosi tužbu iz svih, zakonom
propisanih, razloga. U tužbi u bitnom ističe da Odluka o visini upisnine u Imenik
odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore od 14. ožujka 2019. (u daljnjem tekstu;
Odluka o upisnini) predstavlja zabranjeni sporazum u smislu članka 8. stavaka 1. i 2.
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine", 79/09. i 80/13.; u daljnjem
tekstu; ZZTN). Navodi da Hrvatska odvjetnička komora (u daljnjem tekstu; HOK), bez
ikakvog troškovnog opravdanja, nameće visinu upisnine pravnicima koji su stekli
uvjete za obavljanje odvjetništva u gospodarstvu, pravosuđu, upravi, organizacijama
civilnog društva u visini od 37.500,00 kn, dok odvjetnički vježbenici, koji su ujedno i
članovi HOK-a,uživaju povlašteni položaj budući da nisu u obvezi platiti navedeni
iznos. Mišljenja je da su u nepovoljnijem položaju i pravnici koji su proveli efektivno
najmanje dvije godine na odvjetničkoj vježbi budući da oni plaćaju 50% iznosa, tj.
18.750,00 kn. S obzirom na to da je člankom 37. Zakona o odvjetništvu (“Narodne
novine”, 9/94., 117/08., 50/09., 75/09. i 18/11.; u daljnjem tekstu; ZO) propisana
obvezatnost udruživanja u HOK te da HOK predstavlja odvjetništvo Republike
Hrvatske, kao cjelinu, tužiteljica smatra da je Odluka o upisnini odluka udruženja
poduzetnika čija je posljedica narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom
tržištu jer pravnike koji su stekli uvjete za obavljanje odvjetništva izvan odvjetničkog
vježbeništva stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju. Smatra da HOK
nema zakonsku ovlast propisati različitu upisninu za osobe koje su u različitim
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okolnostima stekle uvjete za upis u Imenik odvjetnika HOK-a. Ističe da ZO
omogućava HOK-u monopol te da HOK nema zakonsku ovlast dodatno proširivati
monopol koji je već definiran zakonom. Ako ZO-m nije dana ovlast za postavljanje
otežavajućih uvjeta za obavljanje odvjetničke djelatnosti, nezakonito je postavljati
otežavajuće uvjete na temelju podzakonskih propisa. Poziva se i na rješenje tuženika
od 23. srpnja 2020. u kojemu je navedeno da je određivanje različite visine upisnine
za upis u Imenik odvjetnika ... diskriminatorno i može se ocijeniti otežavajućim
uvjetom za obavljanje odvjetničke djelatnosti te da upis u Imenik odvjetnika treba biti
omogućen svima pod jednakim uvjetima, dok cijena upisnine treba biti troškovno
utemeljena. Tužiteljica upire i na ustavnu odredbu prema kojoj (drugi) propisi moraju
biti u skladu s Ustavom i zakonom. Mišljenja je da iz načela zakonitosti proizlazi
ovlaštenje (ali i obveza) tuženika ocjenjivati suglasnost Odluke o upisnini sa ZZTNom. Smatra da članak 25. stavak 3. ZZTN-a predstavlja osnovu za davanje mišljenja
o sukladnosti važećih zakona sa ZZTN-om. Smatra da svojim (ne)postupanjem u
konkretnom slučaju tuženik krši članak 5. stavak 1. i članak 35. stavak 1. Uredbe
Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju
koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (sada članci 101. i 102.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije). Navodi da Odluka o upisnini predstavlja
zabranjeni horizontalni sporazum u smislu članka 8. stavaka 1. i 2. ZZTN-a jer
nameće troškovno neopravdanu upisninu samo određenoj kategoriji osoba. Predlaže
da Sud poništi pobijano rješenje tuženika i vrati predmet na ponovni postupak.
3.
U odgovoru na tužbu tuženik se poziva na ZO koji propisuje samostalnost i
neovisnost odvjetništva i određuje na koji se način ostvaruje samostalnost i
neovisnost odvjetništva, ali i uređuje dužnosti odvjetnika. Poziva se i na Statut HOKa („Narodne novine", 115/13., 64/18. i 67/19.) koji u članku 18. stavku 1. točki 11.
propisuje da HOK utvrđuje visinu upisnine, članarine i ostalih davanja odvjetnika i
odvjetničkih vježbenika. Tuženik nadalje ističe da prema postojećim propisima ne
postoji pravna osnova za pokretanje postupka protiv HOK-a budući da HOK ima
zakonsku ovlast samostalno i neovisno utvrditi i donijeti odvjetničku tarifu, statut i
druge opće akte odnosno odluke kojima se utvrđuje visina upisnine i članarine.
Naglašava da prema članku 25. stavcima 1. i 3. ZZTN-a, tuženik daje stručna
mišljenja o sukladnosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa sa ZZTN-om te da
može davati mišljenja o sukladnosti važećih zakona i drugih propisa sa ZZTN-om. U
skladu s navedenim, tuženik je otvorio poseban predmet u kojemu će u skladu sa
svojim ovlastima donijeti mišljenje vezano uz važeće propise i usporedive propise u
drugim članicama Europske unije koji uređuju uvjete za pružanje odvjetničkih usluga.
Predlaže odbijanje tužbenog zahtjeva.
4.
U skladu s člankom 6. stavkom 1. ZUS-a odgovor na tužbu dostavljen je
tužiteljici.
5.
Tužbeni zahtjev nije osnovan.
6.
Iz spisa tuženika proizlazi da je tuženik 25. kolovoza 2020. zaprimio inicijativu
tužiteljice za pokretanje postupka (po službenoj dužnosti) radi utvrđivanja
narušavanja tržišnog natjecanja.
7.
U inicijativi je tužiteljica u bitnom isticala da Odluka HOK-a o upisnini
predstavlja zabranjeni sporazum u smislu članka 8. ZZTN-a. Inicijativu je temeljila na
stajalištu tuženika izraženom u mišljenju, klasa: 031-02/2004-01/90, urbroj: 580-0204-26-2 od 20. srpnja 2004. koje se odnosilo na Odluku HOK-a o upisnini iz 2002.
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Poziva se i na mišljenja Pučke pravobraniteljice u vezi sa spornim uređenjem
plaćanja upisnine.
8.
Tuženik je razmotrio tužiteljičinu inicijativu i donio odluku o odbacivanju
inicijative našavši da nema uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
9.
Ocjenjujući postojanje pretpostavki za pokretanje postupka po službenoj
dužnosti, tuženik je pošao od zakonske ovlasti HOK-a da samostalno i neovisno
uredi i donese odvjetničku tarifu, statut i druge opće akte HOK-a odnosno odluke
kojima utvrđuje visinu upisnine i članarine.
10.
U obrazloženju osporavanog rješenja tuženik nadalje ističe da je člankom 25.
stavcima 1. i 3. ZZTN-a propisano da je o sukladnosti važećih zakona i drugih
propisa sa ZZTN-om tuženik ovlašten samo davati mišljenja i to Hrvatskom saboru.
Vladi Republike Hrvatske, središnjim tijelima državne uprave, pravnim osobama s
javnim ovlastima u skladu s posebnim zakonom i tijelima jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
11.
S obzirom na navedeno, tuženik je zaključio da u konkretnom slučaju nisu
ispunjeni uvjeti za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja u
smislu članka 38. stavaka 1. i 3. i članka 39. ZZTN-a, u vezi s člankom 8. ZZTN-a.
12.
Ocjenjujući osnovanost tužbenog zahtjeva, valja poći od razloga na kojima
tužiteljica temelji inicijativu za pokretanje postupka pred tuženikom kao i obrazloženja
inicijative.
13.
Članak 38. stavak 1. ZZTN-a propisuje da postupak utvrđivanja zabranjenog
sporazuma iz članka 8. ZZTN-a i postupak utvrđivanja zabranjenog sporazuma iz
članka 101. UFEU, postupak ocjene sporazuma iz članka 10. stavka 4., članka 10.a i
članka 11. stavka 4. ZZTN-a te postupak utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja
iz članka 13. ZZTN-a i postupak utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka
102. UFEU Agencija pokreće po službenoj dužnosti.
14.
Odluku o upisnini donio je Upravni odbor HOK-a na temelju članka 18. stavka
1. točke 11. Statuta HOK-a. Riječ je o općem aktu pravne osobe s javnim ovlastima,
čija se zakonitost ocjenjuje u (objektivnom) upravnom sporu pred Visokim upravnim
sudom Republike Hrvatske (članak 3. stavak 2. ZUS-a).
15.
U tom smislu valja napomenuti da je tužiteljica ovome Sudu podnijela
obavijest u smislu članka 83. stavka 2. ZUS-a, predlažući pokretanje postupka
ocjene zakonitosti Odluke HOK-a o upisnini po službenoj dužnosti, smatrajući da je
Odluka u nesuglasju s Ustavom i sa zakonom. Razlozi na kojima se temeljio prijedlog
istovjetni su razlozima odnosno obrazloženju predmetne inicijative podnesene
tuženiku. U povodu tužiteljičina prijedloga Sud je u predmetu, poslovni broj: Usoz93/19 razmotrio pitanje usklađenosti osporavane Odluke o upisnini sa zakonom
(uključujući i ocjenu Odluke u svjetlu antidiskriminacijskog prava) i na sjednici vijeća
za ocjenu zakonitosti općih akata održanoj 21. prosinca 2020. zaključio da
osporavana Odluka nije diskriminatorna odnosno da nije nesuglasna sa zakonom, o
čemu je tužiteljica obaviještena.
16.
U navedenom, kao i u ovom upravnom sporu. Sud je pošao od činjenice da su
u Republici Hrvatskoj samostalnost i neovisnost odvjetništva zaštićeni Ustavom.
Nadalje je nužno imati na umu članak 2. ZO-a kojim je propisano da se samostalnost
i neovisnost odvjetništva osobito ostvaruje samostalnim i neovisnim obavljanjem
odvjetničkog posla kao slobodne djelatnosti, ustrojstvom odvjetništva u HOK kao
samostalnu i neovisnu organizaciju odvjetnika na teritoriju Republike Hrvatske,
donošenjem statuta i drugih općih akata HOK-a, odlučivanjem o stjecanju i prestanku
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prava na obavljanje odvjetništva. Člankom 37. stavkom 1. ZO-a propisana je
obvezatnost udruživanja odvjetnika u HOK, kao samostalnu i neovisnu organizaciju
sa svojstvom pravne osobe. Prema članku 38. stavku 2. ZO-a, ustrojstvo,
nadležnost, sastav, način izbora, prava i dužnosti tijela HOK-a uređuju se statutom i
drugim općim aktima HOK-a.
17.
Člankom 41. stavkom 1. ZO-a propisano je da Skupština HOK-a donosi
statut, dok se prema stavku 2. članka 41. ZO-a, statutom uređuje organizacija HOKa, oblici udruživanja odvjetnika za područje jedne ili više jedinica lokalne
samouprave, uvjeti za rad zajedničkih odvjetničkih ureda i odvjetničkih društava te za
povezivanje odvjetničkih ureda, prava i dužnosti odvjetnika i odvjetničkih vježbenika
prema HOK-u, disciplinski postupak za utvrđivanje povreda dužnosti i ugleda
odvjetništva, tijela za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka te druga pitanja
značajna za odvjetništvo.
18.
Nakon cjelovite analize osporavane Odluke u svjetlu ustavnog i zakonskog
uređenja pravnog položaja odvjetništva u Republici Hn/atskoj te antidiskriminacijskog
prava. Sud je ocijenio da osporavanim normativnim uređenjem, osobama koje
plaćaju puni iznos upisnine nije nametnut nerazmjeran teret u odnosu na odvjetničke
vježbenike koji plaćaju umanjeni iznos upisnine kao i one koji su od plaćanja u
cijelosti izuzeti. Postupanje donositelja osporavanog općeg akta, u kontekstu cilja koji
se osporavanom Odlukom želio postići, prema ocjeni Suda, objektivno je i razumno
opravdano te je razmjerno cilju koji se želio postići.
19.
Slijedom iznesenog. Sud prihvaća ocjenu tuženika da u konkretnom slučaju
nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka po službenoj dužnosti zbog
čega pobijano rješenje tuženika ocjenjuje zakonitim.
20.
U odnosu na tužiteljičinu tvrdnju da je tuženikovo (ne)postupanje u
konkretnom slučaju u nesuglasju s pravom Europske unije, valja reći da odredbe
Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom
natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (u daljnjem tekstu:
Uredba) na koje se tužiteljica poziva propisuju obvezu država članica da odrede tijelo
ili tijela nadležna za tržišno natjecanje za primjenu članaka 81. i 82. Ugovora te
određuju da tijela država članica nadležna za tržišno natjecanje imaju ovlasti
primjenjivati članke 81. i 82. Ugovora u pojedinačnim slučajevima.
21.
Sud smatra neosnovanima tužiteljičine navode da tuženikovo (ne)postupanje
valja smatrati povredom prava Europske unije budući da je odbacivanje tužiteljičine
inicijative za pokretanje postupka po službenoj dužnosti u konkretnom slučaju
utemeljeno na mjerodavnim odredbama ZZTN-a, a kojim Zakonom su u hrvatski
pravni poredak inkorporirani propisi Europske unije koji uređuju tržišno natjecanje, a
koji, prema ocjeni Suda, u situaciji kao što je konkretna ne zahtijevaju drugačije
postupanje nacionalnog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja.
22.
Odredbama članka 26. ZZTN-a propisano je da je Agencija za
zaštitu tržišnog natjecanja samostalna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima
koja obavlja poslove općeg, nacionalnog, regulatornog tijela nadležnog za
zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima u okviru djelokruga i nadležnosti
određenih ZZTN-om te člancima 101. i/ili 102. UFEU-a, Uredbom 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 (Tekst značajan za EGP) (SL
L 1,4. 1. 2003.; str. 1. - 25., u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003) te
Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004. (članak 26. stavak 1.)
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23.
Agencija svoje ovlasti izvršava neovisno i nepristrano u interesu učinkovite i
ujednačene primjene ZZTN-a te članaka 101. i/ili 102. UFEU-a ne dovodeći u pitanje
suradnju među tijelima nadležnima za zaštitu tržišnog natjecanja u Europskoj mreži
za tržišno natjecanje (članak 26. stavak 2.).
24.
Agencija je ovlaštena odrediti prioritete u svom radu i u slučaju kada zaprimi
inicijativu za pokretanje postupka po službenoj dužnosti u smislu ZZTN-a te članaka
101. i/ili 102. UFEU-a (članak 26. stavak 4.).
25.
Agencija utvrđuje povredu ZZTN-a i/ili članaka 101. ili 102. UFEU-a te za
utvrđene povrede izriče novčane kazne ili dnevne novčane kazne (članak 26. stavak
5.).
26.
Polazeći od pravnog položaja i ovlasti Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
propisanih ZZTN-a, valja zaključiti da u hrvatskom pravnom poretku (u skladu s
obvezama koje proizlaze iz Uredbe) postoji tijelo kojemu je dana ovlast primjenjivati
članke 81. i 82. Ugovora (odnosno članke 101. i 102. UFEU-a) u pojedinačnim
slučajevima. Međutim, činjenica što u konkretnom slučaju nisu ispunjene zakonske
pretpostavke za pokretanje postupka po službenoj dužnosti kakav je tužiteljica
inicirala ne znači da je tuženik postupio suprotno pravu Europske unije.
27.
Slijedom iznesenog, Sud je, ne našavši nijedan zakonom propisani razlog za
usvajanje tužbenog zahtjeva, na temelju članka 57. stavka 1. ZUS-a, odlučio kao u
izreci.
U Zagrebu 16. lipnja 2021.
Predsjednica vijeća

