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U IME REPUBLIKE HRVATSKE
PRESUDA
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda S.
M., predsjednika vijeća, D. M. i L. R.-B., članica vijeća, te više sudske savjetnice V. K.,
zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja A. d.d. iz Z., zastupanog po predsjedniku uprave I. T.,
kojeg zastupa B. P., odvjetnik u Odvjetničkom društvu P. & P., Z., protiv rješenja tužene
Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I-451-04/11-10/5, urbroj: 326-11111-10 od 6. listopada
2011., u predmetu utvrđivanja nastanke obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
dioničkog društva, u nejavnoj sjednici vijeća održanoj 11. srpnja 2012.
presudio je
Tužba se uvažava.
Poništava se rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I-45104/11-10/5, urbroj: 326-111-11-10 od 6. listopada 2011.
Obrazloženje
Pobijanim rješenjem tuženog tijela utvrđuje se da je za društvo A. d.d., Zagreb, Trg dana
12. rujna 2007. nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva B. d.d. D., D.,
(točka 1. izreke). Nalaže se društvu A. d.d. Z., u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka
ovog rješenja, u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društva, podnijeti
Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za
preuzimanje, ponudu za preuzimanje i isprave iz članka 22. stavak 3. Zakona o preuzimanju
dioničkih društava (točka 2. izreke). Nalaže se društvu B. d.d. D., D., dostaviti ovo rješenje
dioničarima društva B. d.d. D., D., ili omogućiti dostavu rješenja putem S. k. d. d. d.d. Z., , u
roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ovog rješenja (točka 3. izreke). Nalaže se društvu
A. d.d., Z., u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ovog rješenja platiti administrativnu
pristojbu u iznosu od 2.000,00 (dvije tisuće) kuna u korist Državnog proračuna i naknadu u
iznosu od 20.000,00 (dvadeset tisuća) kuna u korist žiro-računa u korist Hrvatske agencije za
nadzor financijskih usluga (točka 4. izreke). Ovo rješenje objavit će se u Narodnim novinama
(točka 5. izreke).
Tužitelj pobija zakonitost osporenog rješenja što u rješenju nije pravilno primijenjen
zakon, odnosno propis utemeljen na zakonu, te što u postupku koji je rješenju prethodio nije se
postupilo prema pravilima upravnog postupka, što činjenično stanje nije pravilno utvrđeno,
odnosno što je iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan zaključak u pogledu činjeničnog stanja.
Napominje, da je na dan ove tužbe zahtjevom tražio da tuženo tijelo u skladu s odredbom članka
129. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09.) poništi pobijano
rješenje, a podredno da u skladu s odredbom članka 17. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima,
odgodi pravne učinke rješenja do donošenja konačne sudske odluke u ovom predmetu, jer bi
postupanje po rješenju prije donošenja sudske odluke prouzrokovalo tešku štetu, koja bi se
nakon odluke suda teško mogla popraviti. Nadalje navodi, da tuženo tijelo u postupku koji je
prethodio rješenju nije postupalo prema pravilima upravnog postupka jer je povrijedilo odredbu
članka 47. stavak 5. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, broj 109/07. i
36/09.). Naime, tuženo tijelo je postupak pokrenulo po službenoj dužnosti na temelju ovlaštenja
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iz članka 47. stavak 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, a kako u tom postupku ima
položaj stranke kao dioničar ciljnog društva B. d.d., tuženo je tijelo bilo dužno nakon obavljenog
nadzora sastaviti zapisnik i omogućiti mu da se koristi pravom prigovora. Ovakvim postupkom
onemogućeno mu je raspravljanje pred tuženim tijelom i time ga osujetilo u ostvarivanju i zaštiti
njegovih prava i pravnih interesa, a istodobno onemogućilo valjano utvrđivanje okolnosti važnih
za odlučivanje. Smatra, da su takvim postupkom, sukladno praksi Upravnog suda Republike
Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske, povrijeđena njegova ustavna prava, te bi samo
zbog toga trebalo poništiti pobijano rješenje u cijelosti. Slaže se s tim, da u pogledu ocjene
eventualnog nastanka obveze objave ponude za preuzimanje, a u vezi sa stjecanjem dionica B.
d.d. u postupku povećanja temeljnog kapitala u 2007. godini, valja primijeniti materijalnopravne odredbe Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, broj 84/02., 87/02.
i 120/02.), koji je u to doba bio na snazi, a također i postupovne odredbe te mjerodavne prijelazne
i završne odredbe Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, broj 109/07. i
36/09.). Međutim, drži kako tuženo tijelo nije brižljivo i zakonito utvrdilo činjenice, te slijedom
toga nije valjano primijenilo materijalno pravo sadržano u Zakonu o preuzimanju dioničkih
društava iz 2002. godine, jer nije razmatralo pitanje zajedničkog djelovanja s Republikom
Hrvatskom. Smatra, da je ključna pogrešna teza tuženog tijela iznijeta u obrazloženju pobijanog
rješenja, a koja glasi: da čak i pod pretpostavkom da su društvo A. d.d. i Republika Hrvatska
djelovali zajednički u navedenoj ponudi za preuzimanje Ciljnog društva, naknadnim stjecanjem
2.700.000 dionica Ciljnog društva, za društvo A. d.d. i Republiku Hrvatsku bi sukladno odredbi
članka 4. stavak 3. alineja 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava iz 2002., nastala obveza
objavljivanja ponude za preuzimanje, s obzirom da se radilo o stjecanju dodatnih 5% dionica
Ciljnog društva. Za valjanu primjenu ove odredbe u okolnostima zajedničkog djelovanja s
Republikom Hrvatskom bilo bi nužno usporediti ukupni broj i postotak dionica s pravom glasa
kojima je raspolagao zajedno s Republikom Hrvatskom, nakon okončanja ponude za
preuzimanje B. d.d. iz 2006. godine, s ukupnim brojem i postotkom s kojim su raspolagani
nakon provedbe povećanja temeljnog kapitala B. d.d. iz 2007. Smatra, da je tuženo tijelo
pogrešno utvrdilo da se u okolnostima zajedničkog djelovanja s Republikom Hrvatskom radilo
o stjecanju dodatnih 5% dionica Ciljnog društva s pravom glasa, jer je zajedno s Republikom
Hrvatskom nakon povećanja temeljnog kapitala povećan broj dionica s pravom glasa, a time i
utjecaj u glavnoj skupštini B. d.d. za 3,92%, a ne za 5%, pa slijedom toga u okolnostima
zajedničkog djelovanja s Republikom Hrvatskom ne bi nastala obveze objave ponude kako to
tvrdi tuženo tijelo. Navodi, da su zajedno na dan Izvješća o preuzimanju dionica B. d.d.
objavljenom u Narodnim novinama, broj 32/06 od 22. ožujka 2006. godine, raspolagali s ukupno
4.855.520 dionica s pravom glasa B. d.d., što je činilo 88,03% svih takvih dionica ciljnog
društva, a po okončanju postupka povećanja temeljnog kapitala ciljnog društva, kad je 31.
listopada 2007. preknjižavanjem na svoj račun stekao dodatne dionice, tada je s Republikom
Hrvatskom raspolagao s ukupno 7.554.882 dionice s pravom glasa B. d.d., što je činilo 91,96%
svih takvih dionica Ciljnog društva. Ove podatke je verificirao u svom nalazu i mišljenju g. D.
P., stalni sudski vještak za financije, računovodstvo i vrijednosne papire 21. listopada 2011.
godine, te isti nalaz prilaže uz tužbu. Opreza radi navodi, da je omaškom naveo da je zbroj
dionica kojima je raspolagao s Republikom Hrvatskom, djelujući zajednički, bio nešto veći od
71% svih dionica s pravom glasa. Međutim, očekivao je da će se u ovom slučaju provoditi
usmena rasprava i saslušati svjedoci, te da će tuženo tijelo službenim putem pribaviti podatke
od Republike Hrvatske, odnosno službene evidencije od S. k. d. d., te da će se razjasniti sva
sporna pitanja i nepravilnosti u pogledu utvrđenog činjeničnog stanja i drugih odlučnih pitanja
koja su trebala biti iskazana u zapisniku o nadzoru kao nužnoj predstojećoj fazi postupka, pa da
bi se to moglo ispraviti povodom prigovora protiv tog zapisnika. Kako je to izostalo, smatra da
je uskraćen za sudjelovanje u postupku, te su slijedom toga, odlučne činjenice ostale neutvrđene
ili netočno utvrđene, protivno i dužnosti tuženog tijela da u postupku utvrdi materijalnu istinu u
smislu članka 8. Zakona o općem upravnom postupku. U svakom slučaju smatra da ne stoji
tvrdnja tuženog tijela kako se u konkretnom slučaju radilo o stjecanju dodatnih 5 % dionica
Ciljnog društva s pravom glasa u smislu odredbe članka 4. stavak 3. alineja 1. Zakona o
preuzimanju dioničkih društava iz 2002. godine, pa slijedom toga otpada i teza tuženog tijela
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kako u postupku nije bilo potrebno utvrditi je li zajednički djelovao s Republikom Hrvatskom
ili ne. Kako se u konkretnom slučaju radilo
stjecanju manje od 5% dionica glasačkih prava u glavnoj skupštini društva nakon povećanja
temeljnog kapitala, odgovor na pitanje je li bi bio u obvezi objaviti ponudu na preuzimanje ovisio
je isključivo i jedino o valjano utvrđenim činjenicama koje su pravnorelevantne za utvrđenje
zajedničkog djelovanja sukladno odredbi članka 8. stavak 1. točka a) Zakona o preuzimanju
dioničkih društava iz 2002. godine. O valjanom odgovoru na to pitanje ovisi je li za njega po zakonu
nastala ili nije nastala obveza objave ponude za preuzimanje: u okolnostima zajedničkog djelovanja
takva obveza nije nastala po članku 4. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava iz 2002.
godine. Ali ako Republika Hrvatska nije s njim djelovala zajednički, takva bi obveza nastala za
njega po članku 4. stavak 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava iz 2002. godine, budući da
je sam nakon ponude za preuzimanje raspolagao s više od 25% i s manje od 75% glasova u glavnoj
skupštini B. d.d. (konkretno, raspolagao je sa 67,92% dionica/glasova). Stoga drži da tuženo tijelo
nije moglo otkloniti razmatranje ovog pitanja i dokaza što ih je predlagao s tim u vezi, jer je ono
zapravo središnje pitanje provedenog postupka. U konkretnom slučaju obveza naložena rješenjem
u svojoj provedbi dosegnula bi iznos koji premašuje 800.000,00 kn. Tako smatra da u materijalnom
pravu nema obveze za objavu ponude za preuzimanje, kako u odredbi članka 4. stavak 2., tako ni u
članku 4. stavak 3. alineja 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava iz 2002. godine. Tek opreza
radi želi istaknuti kako uz konkretne činjenice, obveze za objavu ponude za preuzimanje ne bi bilo
ni po odredbi članka 4. stavak 3. alineja 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava iz 2002.,
slijedom odredbe članka 61. stavak 12. Zakona o preuzimanju dioničkih društava iz 2007. Smatra,
da zajedničko djelovanje s Republikom Hrvatskom proizlazi iz Ugovora o prodaji i prijenosu
dionica B. d.d. D. od 7. ožujka 2005. godine, prema kojem je tadašnji Hrvatski fond za privatizaciju
preuzeo jasnu ugovornu obvezu da glasuje za povećanje temeljnog kapitala u sklopu kojeg je za
ulaganje u iznosu od 270.000.000,00 kn trebao steći pripadajući broj dionica ciljnog društva s
pravom glasa, a preuzeo je još i obvezu dopunskog ulaganja od 155.000.000,00 kn iz izvora i u
dinamici sukladno Programu ulaganja i petogodišnjem poslovnom planu. Naravno, daje kao
strateški ulagatelj težio tomu da za svoje ulaganje od 270.000.000,00 kn stekne dionice s pravom
glasa i pripadajući broj dionica u B. d.d., a da je Republika Hrvatska bila zainteresirana da te dionice
stekne samo pod uvjetom da se društvo time uistinu sanira, te je zbog toga bilo potrebno usklađeno
djelovanje ugovornih strana u odnosu na ciljno društvo, a naročito u odnosu na povećanje temeljnog
kapitala. Smatra, da je taj ugovor od 7. ožujka 2005. godine jasan pisani „sporazum“ kojim su se
ugovorne strane sporazumjele da „usklađeno djeluju u svezi sa stjecanjem dionica B. d.d. i u svezi
s ostvarivanjem prava glasa prema B. d.d.“, a što je bilo nužno jer su stranke imale u vidu i provodile
usklađenu suradnju do konačne sanacije B. d.d. Tuženo je tijelo u rješenju trebalo jasno navesti
razloge zbog čega smatra da nije djelovao zajedno s Republikom Hrvatskom jer je u velikom broju
slučajeva u postupcima preuzimanja, pitanje zajedničkog djelovanja i pitanje prešutnog odnosno
prikrivenog zajedničkog djelovanja, koje nije zasnovano na formalnom ugovoru, odnosno u
ugovoru dostupnom u postupku nadzora i tuženo tijelo se u pravilu u svojim odlukama i bavi upravo
time, da dokazuje kako sporazum postoji kad ga sudionici osporavaju, kad nije u pisanom obliku i
kad na takav sporazum upućuju neizravne činjenice i indiciji koje u svojoj cjelini zatvaraju razborito
čvrsti krug za donošenje odluke o zajedničkom djelovanju. Međutim, ovdje postoji ugovor od 7.
ožujka 2005. godine, koji je dostavljen tuženom tijelu kod preuzimanja iz 2006. godine, nadalje
prilaže uz tužbu i očitovanje Agencije za upravljanje državnom imovinom od 21. listopada 2011.
iz kojeg je razvidno da su H. f. z. p. i društvo A. djelovali zajednički i usklađeno u odnosu na
sanaciju i upravljanje društvom B. d.d. D., a to je također i potvrdio gosp. D. O., bivši predsjednik
H. f. z. p., koji u svojoj pisanoj izjavi za potrebe ovog postupka ukratko potvrdio i objasnio razloge
usklađenog zajedničkog djelovanja Republike Hrvatske i A. d.d. u odnosu na stjecanje dionica B.
d.d. u povećanju temeljnog kapitala iz 2006. godine, i inače u odnosima na B. d.d., a sve u vezi s
provedbom sanacije B., što je ključna svrha Ugovora od 7. ožujka 2005. godine. U prijedlozima za
žurnim donošenjem rješenja u ovoj upravnoj stvari navodi da u ovom trenutku ima otprilike 6400
drugih dioničara koji drže 2.635.824 dionica društva koji bi mogli prihvatiti ponudu za preuzimanje
a cijena bi prema potvrdi Z. b. d.d. od 20. listopada 2011. iznosila 305,03 kn po dionici. Ističe, da
je ta cijena za 58% veća od prevladavajuće tržišne cijene u 2006. godini ili 3,3 puta veća od cijene
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u 2011. godini; primjerice, zaključna burzovna cijena na dan javne objave rješenja 6. listopada
2011. iznosila je 71,00 kn, dok bi on trebao plaćati dionicu po 305,03 kn i isplatiti dioničarima B.
iznos od 804.005.394,72 kn. Taj iznos je nesrazmjeran s vrijednosti cijelog B. d.d. kako u doba
privatizacije, kad je društvo bilo pred stečajem, tako i danas kad je sanirano. Ukoliko bi Sud poništio
pobijano rješenje postavlja se pitanje kako bi mogao učinkovito povratiti sredstva koja su isplaćena
dioničarima, a osim toga mogla bi nastati posebna šteta društvu, jer bi moglo doći do teškog
poremećaja u radu društva s nesagledivim neizravnim štetama kako za njega, tako i za samo
društvo, sve sa širim socijalnim posljedicama koje bi mogle poništiti učinke sanacije. S obzirom na
iznijeto predlaže da Sud tužbu uvaži i pobijano rješenje poništi, odnosno da sam utvrdi činjenično
stanje i donese odluku sukladno odredbi članka 39. stavak 3. Zakona o upravnim sporovima.
Tuženo tijelo u odgovoru na tužbu ostaje kod razloga navedenih u obrazloženju pobijanog
rješenja te dodaje da sukladno članku 52. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne
novine, broj 47/09.), u upravnom postupku koji je prethodio donošenju pobijanog rješenja
omogućeno tužitelju da se izjasni o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za
rješavanje ove upravne stvari. Tako je pismenom od 3. ožujka 2011. pozvao tužitelja da se u
dodijeljenom primjerom roku pisanim putem očituje o iznesenim činjenicama i okolnostima u svezi
utvrđenja obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva B. d.d. Posebno napominje da je
predmetno pismeno sadržavalo sve odlučne činjenice na kojima se temeljilo pobijano rješenje, s
tim da je u istom pismenu također podrobno navedena i dokumentacija prikupljena tijekom
postupka vezana za stjecanje dionica društva B. d.d. od strane tužitelja. Osim toga, tom prilikom
tuženik je radi utvrđivanja materijalne istine zatražio od tužitelja da navede i druge osobe s kojima
je (eventualno) uspostavljeno zajedničko djelovanje s ciljem stjecanja dionica s pravom glasa
društva B. d.d., odnosno usklađenog ostvarivanja prava glasa. U svezi tog pismena tužitelj se
očitovao pismeno u dva navrata (11. ožujka 2011. i 27. rujna 2011.) što predstavlja nedvojben dokaz
da je istom kao stranci u postupku koji je prethodio donošenju pobijanog upravnog akta omogućeno
sudjelovati, ali i poduzimati sve zakonom dopuštene postupovne radnje. Međutim, s obzirom da se
u konkretnom slučaju nije provodio neposredni nadzor nad društvom B. d.d. odnosno na drugim
subjektima koji su stjecali dionice navedenog društva, tuženik nije o činjenicama utvrđenim tijekom
postupka sastavljao zapisnik, već je kroz pisanu korespondenciju, u skladu s odredbama Zakona o
općem upravnom postupku, omogućio tužitelju kao stranci da sudjeluju u postupku, odnosno da se
očituje o svakoj bitnoj činjenici na kojoj se temeljilo pobijano rješenje. Tuženik napominje da
između pismena od 3. ožujka 2011. i zapisnika, zapravo, sadržajno i suštinski nema razlike, jer isto
pismeno, između ostaloga, sadrži sve relevantne činjenice utvrđene na temelju dokumentacije
prikupljene tijekom postupka, kao i poziv tužitelju da se u dodijeljenom roku očituje na utvrđene
okolnosti, odnosno da iznese eventualne nove okolnosti bitne za utvrđivanje nastanka obveze
objavljivanja ponude za preuzimanje društva B. d.d. Podnošenje tuženiku pisanih podnesaka kojima
je tužitelj u jednom dijelu osporavao činjenice utvrđene tijekom postupka isti je zapravo
konzumirao pravo prigovora na koje ovlašten temeljem članka 47. stavak 5. Zakona o preuzimanju
dioničkih društava iz 2007. godine. Nadalje navodi, da je nakon zakonito provedenog postupka
pravilno utvrđeno činjenično stanje i pravilno primijenjena odredba članka 4. stavak 2. Zakona o
preuzimanju dioničkih društava iz 2002. godine, a samim tim isključuje primjenu stavka 3. istog
članka Zakona koji tužitelj spominje u tužbi. Prema tome, eventualno zajedničko djelovanje,
relevantno za primjenu odredbe članka 4. stavak 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava iz
2002. godine je bespredmetno, jer iz Ugovora o prodaji i prijenosu dionica i dostavljenih izjava
proizlazi da su se sporazumjeli o usklađenom ostvarivanju prava glasa, ali isključivo u odnosu na
namjeravanu dokapitalizaciju u vezi i radi sanacije društva B. d.d. Ovakav selektivni i ograničen
(kako sadržajno, tako i vremenski) sporazum o ostvarivanju prava glasa dviju osoba, po shvaćanju
tuženika, ne predstavlja zajedničko djelovanje u smislu Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
Sporazum o zajedničkom djelovanju, u vezi s usklađenim ostvarivanjem prava glasa, trebao bi
obuhvatiti više aspekata u svrhu ostvarivanja i provođenja zajedničke kontrole nad izdavateljem
(ciljnim društvom), a ne samo i isključivo dogovor o glasovanju u vezi namjeravane
dokapitalizacije i prava veta koje bi imala jedna strana (Republika Hrvatska) na odluke koje se
donose većinom od 75% glasova - prethodno i u funkciji sanacije, uključujući i dokapitalizaciju.
Zato se niti sam tužitelj prilikom podnošenja zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za
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preuzimanje od 2. svibnja 2005. godine (na temelju kojeg je doneseno rješenje tuženika od 26.
siječnja 2006. godine) nije pozivao na navedenu okolnost, iako isti postojanje (eventualnog)
zajedničkog djelovanja bio dužan navesti u Obavijesti o stjecanju dionica, Ponudi za preuzimanje i
Izvještaju za preuzimanje, a što je izričito propisano odredbom članka 4., 12. i 27. Zakona o
preuzimanju dioničkih društava iz 2002. godine. Napominje, da se tužitelj tek u očitovanjima na
pismeno od 3. ožujka 2011. počeo pozivati na zajedničko djelovanje s Republikom Hrvatskom, te
se niti ne pokušava opravdati zašto podatak o postojanju navodnog zajedničkog djelovanja nije bio
sadržan u ni jednom zakonom propisanu dokumentu, a koje je tužitelj na temelju odredbe Zakona
o preuzimanju dioničkih društava iz 2002. godine (u svezi rješenja tuženika od 26. siječnja 2006.
godine) bio dužan dostaviti ne samo tuženiku, izdavatelju, burzi, već je i o sadržaju iste putem
oglasa bio dužan obavještavati javnost. Navedena obveza također je propisana odredbama Zakona
o preuzimanju dioničkih društava iz 2007. godine, a svrha propisanih obavijesti je da se između
ostalog preostali dioničarima ciljnog društva (društva B. d.d.) na koje se odnosi ponuda za
preuzimanje ostavi dovoljno vremena, ali i pruži potpuna informacija kako bi isti potpunim uvidom
u stanje stvari mogli odlučiti o ponudi za preuzimanje. Međutim, da je kojim slučajem tužitelj
tijekom upravnog postupka, a povodom zahtjeva za odobrenje objavljivanje ponude za preuzimanje
i istaknuo da zajednički djeluje s Republikom Hrvatskom, tuženik mu, polazeći od gore opisanog
pravnog shvaćanja zajedničkog djelovanja, takav navod ne bi smio prihvatiti, nego inzistirati na
tome da tužitelj može nastupiti isključivo samostalno. Tužitelj inzistira na zajedničkom djelovanju
s Republikom Hrvatskom isključivo stoga što bi mu ono omogućilo podvođenje pod zakonsku
odredbu na temelju koje isto stjecanje dionica ne rezultira nastankom obveze na objavljivanje
ponude za preuzimanje, a ne zato što je zajedničko djelovanje postoji ili je postojalo. Naime, tuženik
je primijenio valjano materijalno-pravnu odredbu članka 4. stavak 2. Zakona o preuzimanju
dioničkih društava iz 2002. godine, jer je isključivo tužitelj provodeći ponudu za preuzimanje
stekao dodatne dionice, jer tužitelj niti je zajednički djelovao u smislu Zakona o preuzimanju
dioničkih društava iz 2002. godine, niti je tuženiku, pa niti javno, u dostavljenoj i odobrenoj ponudi
za preuzimanje, istaknuo da zajednički djeluje u provedenoj ponudi za preuzimanje, iako je to bio
dužan. Republika Hrvatska tijekom provedenog upravnog postupka preuzimanja nije ničim dala do
znanja da djeluje zajednički s tužiteljem niti je sudjelovala u postupku preuzimanja, dok B. d.d. kao
ciljno društvo u većinskom vlasništvu tužitelja nedopušteno disponirajući, priznaje tužbeni zahtjev
kojim se traži poništenje dokapitalizacije kojom je nastala obveza objavljivanja ponude za
preuzimanje i tek nakon svega navedenog, tužitelj inzistira na zajedničkom djelovanju s
Republikom Hrvatskom. Prema odredbi članka 4. stavak 3. alineja 1. Zakona o preuzimanju
dioničkih društava iz 2002. godine, u svezi odredbe članka 8. stavak 1. točka a) istoga Zakona,
vidljivo je da je nastanak obveze objavljivanja ponude za preuzimanje u slučaju zajedničkog
djelovanja fizičkih i/ili pravnih osoba potrebno da se kumulativno ispune sljedeći uvjeti: da osobe
djeluju zajednički u smislu odredbi Zakona o preuzimanju dioničkih društava iz 2002. godine, da
su osobe koje djeluju zajednički objavile ponudu za preuzimanje sukladno odredbi stavka 1.
navedenog članka i da su stekli 75 % ili više dionica i da osobe koje zajednički djeluju i koje su
objavile ponudu za preuzimanje nakon te iste ponude steknu dodatnih 5% dionica s pravom glasa.
Kako svi ti uvjeti nisu ispunjeni kumulativno ne postoji mogućnost primjene odredbe članka 4.
stavak 3. alineja 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava iz 2002. godine. Iz naprijed iznesenih
razloga tuženik ističe da za utvrđivanja nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
društva B. d.d. u svezi stjecanja dodatnih dionica predmetnog društva mjerodavna je isključivo
odredba članka 4. stavak 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava iz 2002. godine. Također
smatra neosnovanim navode tužitelja u svezi navoda da to ne bi bilo u interesu dioničara društva
kao i prijedlog da Sud na temelju utvrđenog činjeničnog stanja sam donese presudu i riješi ovu
upravnu stvar.
Predlaže da Sud tužbu kao neosnovanu odbije.
Zainteresirana osoba B. d.d. iz D., zastupana po predsjedniku uprave G. P. u odgovoru na
tužbu navodi da je u cijelosti u pravu tužitelj kad tvrdi da je pobijani upravni akt nezakonit, te da iz
njega proizlaze izuzetno štetne posljedice za tužitelja ali i za društvo B. d.d., te smatra da je tužitelj
u pravu kad predlaže da Upravni sud Republike Hrvatske što hitnije uvaži tužbu i poništi pobijano
rješenje, vodeći računa o golemim štetama, kako u vidu iznosa koji premašuje 804.000.000,00 kn,

6

Us-11063/2011-13

tako i šteti koja bi nastala ako bi rješenje bilo poništeno nakon što bi manjinski dioničari bili
isplaćeni. Ovo što je postignuto uspješnom sanacijom B. d.d. sada se dovodi u pitanje i B. d.d.
ponovno se destabilizira, jer pobijani upravni akt, bez ikakva uporišta u zakonu, i uz teške povrede
provedenog postupka, stavlja u izgled dioničarima iznos cijene koja nema nikakve razborite veze s
bilo tadašnjom, bilo sa sadašnjom realnom tržišnom i gospodarskom vrijednošću dionica B., te ima
razloga vjerovati da je ta cijena posljedica ciljane spekulantske operacije pojedinih sudionika na
tržištu kapitala. Nadalje ponavlja navode koji su navedeni u tužbi tužitelja, te predlaže da Sud tužbu
uvaži i pobijano rješenje poništi.
Spisu predmeta prileži rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-… od 31.
siječnja 2012., kojim se privremeno odgađa izvršenje rješenja Hrvatske agencije za nadzor
financijskih usluga (HANFA), klasa: UP/I-451-04/11-10/5, Urbroj: 326- 111-11-10 od 6. listopada
2011. (točka I. izreke). Nalaže se Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske da u roku od šest
mjeseci od dana donošenja ovog rješenja donese odluku u predmetu, broj: Us-… (točka II. izreke).
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a privremena odgoda izvršenja rješenja iz točke I.
ove izreke ostaje na snazi do okončanja postupka pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske (točka
III. izreke). Ovo rješenje objavit će se u Narodnim novinama (točka IV. izreke).
Iz navedenog rješenja proizlazi da je tužitelj, osim tužbe Upravnom sudu koja se vodi pod
naprijed navedenim brojem: Us-… , podnio i ustavnu tužbu jer smatra da su mu povrijeđena ustavna
prava, a također je tražio odgodu ovrhe i pravnih učinaka osporenog rješenja od 6. listopada 2011.
godine, koji zahtjev je Ustavni sud Republike Hrvatske uvažio, te je privremeno odgodio izvršenje
tog rješenja do okončanja postupka pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, a ovom Sudu je
naložio da u roku od šest mjeseci od dana donošenja rješenja donese odluku u ovom predmetu.
Tužba je osnovana.
Prema navodima tužbe proizlazi da tužitelj u smislu odredbe članka 10. stavak 1. točka 1. i
3. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 53/91., 9/92. i 77/92.) pobijanu odluku
osporava zbog bitne povrede pravila upravnog postupka, zbog nepravilno utvrđenog činjeničnog
stanja, odnosno zbog nepravilno izvedenog zaključka u pogledu činjeničnog stanja, te zbog
nepravilne primjene mjerodavnog Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
Dakle, pobija zakonitost donesenog rješenja i zbog povrede pravila postupka, koji su prema
njegovom mišljenju doveli do pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te time i do
pogrešne primjene materijalnog prava. U postupku sudske kontrole pobijanog akta, s obzirom da
žalba nije dopuštena (članak 50. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava), nije moguće
otkloniti tužbene razloge kao neutemeljene, iako ih tuženo tijelu u odgovoru na tužbu odbija,
navodeći da je pismenom od 3. ožujka 2011. pozvao tužitelja da se u dodijeljenom primjerom roku
pisanim putem očituje o iznesenim činjenicama i okolnostima u svezi utvrđenja obveze
objavljivanja ponude za preuzimanje društva B. d.d. i da je to pismeno sadržavalo sve odlučne
činjenice na kojima se temeljilo kasnije pobijano rješenje, s tim da je u istom pismenu također
podrobno navedena i dokumentacija prikupljena tijekom postupka vezana za stjecanje dionica
društva B. d.d. od strane tužitelja, a na što se tužitelj očitovao pismeno u dva navrata i to 11. ožujka
2011. i 27. rujna 2011. godine.
Naime, nije sporno da se radi osiguranja sudske zaštite u upravnom sporu upravni akt može
pobijati zbog nezakonitosti uzrokovane iz materijalno pravnih i formalnih razloga. Međutim,
ocjena nezakonitosti s formalne strane akta obuhvaća cijeli postupak koji je prethodio donošenju
akta, utvrđivanje činjenica i utvrđenje činjeničnog stanja na pravilno provedenom postupku. Pritom
svi navedeni elementi, odnosno način na koji se utvrđuju su propisani zakonom kako bi se osigurala
objektivnost rada tijela uprave u upravnom postupku, da se očuvaju prava stranaka, te omogući
donošenje pravilnog rješenja. Dakle, takvi propisi predstavljaju za tijela uprave obvezu postupanja
u radu na propisani način kako bi se u svakom konkretnom slučaju osigurala pravilnost i materijalne
strane rješenja. Stoga pravo na pravilnu primjenu formalnih propisa predstavlja za stranku interes
kako bi se osigurala pravilnost s materijalne strane propisa, odnosno materijalno pravo stranke, sve
u smislu mjerodavnih odredbi Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09.).
U konkretnom slučaju tuženo je tijelo trebalo postupiti po odredbama članka 52. stavka 2.
i 3. navedenog Zakona kojima je propisano da je službena osoba dužna omogućiti stranci
izjašnjavanje o svim okolnostima i činjenicama koje su iznesene u postupku, o prijedlozima za
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izvođenje dokaza i podnesenim dokazima, sudjelovanje u izvođenju dokaza i postavljanja pitanja
drugim strankama svjedocima i vještacima preko službene osobe, a uz dopuštenje službene osobe
i neposredno, kao i upoznavanje s rezultatom izvođenja dokaza i izjašnjavanja o tim rezultatima,
te da stranka može davati izjave usmeno na zapisnik ili u pisanom obliku. U složenim upravnim
stvarima službena osoba može naložiti stranci podnošenje izjave u pisanom obliku, što ne isključuje
pravo stranke na usmeno izjašnjavanje.
Budući da se očito radi o složenoj i od kapitalnog značaja upravnoj stvari, kojom se rješava
sudbina ne samo tužitelja, već tvrtke „B.“ d.d. iz D. i njenih radnika, ovaj Sud smatra da je tuženo
tijelo svakako trebalo uvažiti prijedlog tužitelja i u skladu s odredbom članka 54. stavka 1. i 3.
Zakona o općem upravnom postupku, odrediti usmenu raspravu.
Dakle, ocjenjujući navode tužbe Sud ispituje eventualno postojeće postupovne povrede u
postupku koji je prethodio donošenju upravnog akta, pa na temelju toga, sagledavajući u cijelosti
(tijek i ishod) postupka ocjenjuje je li vođen na način da se stranci omogućuje zaštita njenih prava.
Tako, u konkretnom slučaju, na temelju analize postupka koji je prethodio donošenju pobijanog
rješenja, kao i relevantnog propisa, nalazi da su povrijeđene postupovne odredbe, te je time
smanjena mogućnost osporavanja činjeničnih utvrđenja odnosno smanjena mogućnost uspjeha u
postupku po pravnom lijeku.
Naime, odredbom članka 47. stavak 5. Zakona o preuzimanju dioničkih društava iz 2007.
godine propisano je da nakon obavljenog nadzora, ovlaštene osobe Agencije sastavljaju zapisnik o
obavljenom nadzoru, koji su dužne dostaviti osobi iz stavka 3. ovoga članka. Na zapisnik o
nadzoru, osoba iz stavka 3. ovog članka ima pravo prigovora Agenciji u roku 8 dana od dana
primitka zapisnika.
Također, prema stajalištu ovog Suda, u konkretnom slučaju, obzirom da je trebalo saslušati
i svjedoke, te kako se radi o kompliciranoj materiji, ovaj Sud smatra da bi trebalo održati usmenu
raspravu na kojoj bi se sazvali svjedoci u svezi tvrdnje tužitelja da je djelovao zajedno s
Republikom Hrvatskom, saslušati predstavnike Vlade Republike Hrvatske i B. d.d. iz D. te provesti
ostale dokaze i činjenice važne za rješavanje ove upravne stvari. Nakon toga je trebalo, kako je već
naprijed navedeno, sastaviti zapisnik u smislu odredbe članka 47. stavak 5. Zakona o preuzimanju
dioničkih društava iz 2007. godine na koji bi tužitelj mogao izjaviti prigovor, te bi prije donošenja
pobijanog rješenja mogao učinkovito zastupati svoje interese i braniti svoja prava.
Trebalo je temeljem odredbe članka 39. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne
novine, broj 53/91., 9/92. i 77/92.), a koji se primjenjuje temeljem članka 90. Zakona o upravnim
sporovima (Narodne novine, broj 20/10.), tužbu uvažiti i pobijano rješenje poništiti, s tim da tuženo
tijelo donese novo rješenje pridržavajući se po članku 62. istoga Zakona pravnog shvaćanja suda i
njegovih primjedaba u pogledu postupka.
U Zagrebu 11. srpnja 2012.
Zapisničarka
Predsjednik vijeća
V. K., v.r.
S. M., v.r.
Za točnost otpravka-ovlašteni službenik
I. B.

