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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, temeljem članaka 34., 35. stavak 1. točka 2. i članka 
41. stavak 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj: 122/2003), te 
članka 125. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku («Narodne novine», broj 53/91 i 
103/96) po zahtjevu poduzetnika BILO-SAN d.o.o., sa sjedištem u Đurđevcu, Bilogorska 25, 
zastupanog po Darku Baltiću, članu uprave radi pokretanja postupka utvrđivanja 
sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg 
položaja, protiv poduzetnika Komunalije d.o.o., sa sjedištem u Đurđevcu, Radnička cesta 21, 
zastupanog po Marijanu Blažoku, direktoru, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja sa 5. sjednice, održane 30. prosinca 2008., donosi sljedeći 

ZAKLJUČAK 

Zahtjev se odbacuje jer nema uvjeta za pokretanje postupka. 

Obrazloženje 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), zaprimila je 21. srpnja 2008. zahtjev 
s privicima poduzetnika BILO-SAN d.o.o., sa sjedištem u Đurđevcu, Bilogorska 25 (dalje: 
BILO-SAN d.o.o.) kojim se traži pokretanje postupka protiv poduzetnika Komunalije d.o.o., sa 
sjedištem u Đurđevcu, Radnička cesta 21 (dalje: Komunalije d.o.o.) radi utvrđivanja 
sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg 
položaja u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj: 
122/03: dalje: ZZTN). 

U zahtjevu poduzetnik BILO-SAN d.o.o. navodi kako mu je poduzetnik Komunalije d.o.o. 
zabranio rad na izvođenju priključaka na vodovodnoj, plinovodnoj i kanalizacijskoj mreži, na 
svom distributivnom području na godinu dana (od 12. veljače 2008. do 12. veljače 2009.). 

U zahtjevu poduzetnik BILO-SAN d.o.o. navodi kako obavlja poslove izvođenja priključaka 
vode, plina i kanalizacije na području Grada Đurđevca i okolnih općina na čijem je području 
distributer poduzetnik Komunalije d.o.o. te kako za obavljanje navedenih poslova posjeduje 
svu potrebnu dokumentaciju. 
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U zahtjevu poduzetnik BILO-SAN d.o.o. navodi kako je u studenom 2007. izvodio priključke 
plina i vode na objektu veterinarske ambulante u Novom Virju, sukladno uvjetima za 
priključak koje mu je dostavio vlasnik nekretnine, a koji je propustio prijaviti radove 
poduzetniku Komunalije d.o.o. Kako je vlasnik nekretnine kupio i susjednu česticu, priključak 
odobren od strane poduzetnika Komunalije d.o.o. našao se na sredini nekretnine i to na 
samom ulazu. Poduzetnik BILO-SAN d.o.o. dalje navodi kako je nakon poziva voditelju 
distribucije plina u poduzetniku Komunalije d.o.o. radi izlaska na teren u svezi izmjene uvjeta, 
na što se pozvani oglušio, samoinicijativno pomaknuo priključak tako da isti ne ometa ulaz 
kamiona i drugih vozila za dovoz stoke u ambulantu. 

U zahtjevu poduzetnik BILO-SAN d.o.o. navodi kako je 2. veljače 2008. primio zahtjev za 
očitovanjem i zapisnik poduzetnika Komunalije d.o.o. u svezi predmetnih radova, od 1. 
veljače 2008. Nakon upućenog očitovanja poduzetnika BILO-SAN d.o.o., poduzetnik 
Komunalije d.o.o. odredio je gore navedenu mjeru zabrane rada na izvođenju priključaka 
poduzetniku BILO-SAN d.o.o. 

Nadalje, poduzetnik BILO-SAN d.o.o. navodi kako je izvodio 40 posto svih priključaka na 
distributivnom području poduzetnika Komunalije d.o.o. te kako poduzetnik Komunalije d.o.o. 
samostalno izvodi radove na priključcima vode, plina i kanalizacije te ujedno nadzire radove i 
sam ih preuzima. 

U privitku zahtjeva poduzetnik BILO-SAN d.o.o. dostavio je zapisnik, broj: 2-2008, od 1. 
veljače 2008. i Odluku o zabrani izvođenja radova na distributivnoj mreži Komunalije d.o.o., 
broj 6/7, od 6. veljače 2008. 

Agencija je izvršila uvid u zapisnik kojim poduzetnik Komunalije d.o.o. utvrđuje kako je 
poduzetnik BILO-SAN d.o.o. izveo priključak plina ne obazirući se na izdane uvjete od strane 
poduzetnika Komunalije d.o.o. te je pri tome izvršio spajanje na ulični plinovod bez nadzora 
Komunalija d.o.o. 

Agencija je izvršila uvid u zahtjev za očitovanjem te je utvrdila kako je poduzetnik Komunalije 
d.o.o. pozvao poduzetnika BILO-SAN d.o.o. na dostavu očitovanja u svezi izvođenja 
priključka plina protivno izdanim tehničkim uvjetima poduzetnika Komunalije d.o.o., 
priključenja bez nazočnosti radnika poduzetnika Komunalije d.o.o. te neizvršavanja prijave 
radova od strane izvođača ili investitora. 

Budući je Agencija u smislu članka 37. točke 8. i 9. ZZTN, ovlaštena prikupljati podatke i 
obavijesti od poduzetnika o stanju na pojedinim tržištima, a radi utvrđivanja postojanja uvjeta 
za donošenje zaključka o pokretanju postupka u smislu članka 41. i 46. ZZTN, odnosno radi 
utvrđivanja je li u konkretnom slučaju riječ o zlouporabi vladajućeg položaja u smislu članka 
16. ZZTN, Agencija je dopisom od 26. kolovoza 2008. pozvala poduzetnika Komunalije d.o.o. 
na dostavu pisanog očitovanja i dostave dokumentacije u svezi navoda poduzetnika BILO-
SAN d.o.o. 

Traženo očitovanje i dokumentaciju poduzetnika Komunalije d.o.o., Agencija je zaprimila 4. 
rujna 2008. 

U predmetnom očitovanju poduzetnik Komunalije d.o.o. u bitnome navodi kako: 

a) Poduzetnik Komunalije d.o.o. temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima jedinica 
lokalne samouprave obavlja poslove distribucije pitke vode i plina na distributivnom 
području koje obuhvaća Grad Đurđevac te Općine Podravske Sesvete, Kloštar 
Podravski, Kalinovac, Ferdinandovac, Novo Virje, Virje, Molve i Gola, dok na području 
Grada Đurđevca upravlja sustavom zaštite voda i odvodnje; 



b) Poduzetnik Komunalije d.o.o. navodi kako temeljem Odluke o uvjetima i načinu 
priključenja na plinsku i vodovodnu mrežu, broj 19/5, od 8. kolovoza 2006. daje ovlast 
drugim poduzetnicima za izvođenje priključaka vode, plina i odvodnje; 

c) Preuzimanjem plinske i vodovodne distributivne mreže te sustava zaštite voda i odvodnje 
poduzetnik Komunalije d.o.o. preuzeo je obvezu održavanja navedenih mreža i sustava 
te kako snosi sve moguće gubitke koji se mogu pojaviti prilikom obavljanja navednih 
poslova. Pri tome, poduzetnik Komunalije d.o.o. navodi kako je priključak sastavni dio 
distributivne mreže te kako se kod izvođenja priključka radi o radovima na dijelu 
distributivne mreže poduzetnika Komunalije d.o.o., iz čega proizlazi pravo da se zahtijeva 
obavljanje poslova od strane registriranih i stručnih pravnih i fizičkih osoba; 

d) Sve pravne i fizičke osobe koje namjeravaju obavljati izvedbu priključaka vode i plina 
dužne su dostaviti najosnovnije dokumente kojima trebaju dokazati registriranu djelatnost 
za obavljanje takvih radova te dokaz kako u radnom odnosu imaju zaposlene 
plinoinstalatere, odnosno vodoinstalatere te radnike koji imaju potrebne ateste za 
elektrofuzijsko varenje; 

e) Poduzetniku BILO-SAN d.o.o. zabranjen je rad na izvođenju priključaka vode i plina na 
distributivnom području poduzetnika Komunalije d.o.o. radi obavljanja radova protivno 
izdanim uvjetima te krivotvorenja dijela potrebne dokumentacije za odobrenje početka 
rada; 

f) Na distribucijskom području poduzetnika Komunalije d.o.o. posluje 24 (dvadesetičetiri) 
poduzetnika, ovlaštena izvođača vodovodnih i plinskih ovlaštenih plinoinstalatera; 

g) Poduzetnik Komunalije d.o.o. obavlja nadzor nad izvođenjem priključaka na komunalnu 
infrastrukturu. 

Agencija je izvršila uvid u pravne akte koji utvrđuju ovlasti poduzetnika Komunalije d.o.o. te 
je utvrdila kako slijedi: 

a) Temeljem članka 2. točke 1. i 2. Odluke Gradskog vijeća Grada Đurđevca o komunalnim 
djelatnostima u Gradu Đurđevcu (Klasa: 363-01/05-01/28, Urbroj: 2137/03-05-1, od 26. 
listopada 2005.) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima u 
Gradu Đurđevcu (Klasa: 363-01/05-01/28, Urbroj: 2137/03-06-2, od 11. prosinca 2006.), 
opskrba pitkom vodom te odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području Grada 
Đurđevca povjerava se poduzetniku Komunalije d.o.o.; 

b) Temeljem odluka Općina Novo Virje, Molve, Gola, Ferdinandovac, Podravske Sesvete, 
Kloštar Podravski, na području navedenih općina poduzetnik Komunalije d.o.o. obavlja 
komunalnu djelatnost opskrbe pitkom vodom; 

c) Temeljem članka 30. Odluke Gradskog vijeća Grada Đurđevca o komunalnim 
djelatnostima u Gradu Đurđevcu i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu, poduzetnik Komunalije d.o.o. dužan je 
trajno i kvalitetno pružati usluge, odnosno obavljati poslove komunalnih djelatnosti, te u tu 
svrhu mora održavati u stanju funkcionalne sposobnosti objekte i uređaje koji omogućuju 
obavljanje djelatnosti; 

d) Temeljem točke 3. Odluke poduzetnika Komunalija d.o.o. o uvjetima i načinu priključenja 
na plinsku i vodovodnu mrežu, od 8. kolovoza 2006., donesenu temeljem Društvenog 
ugovora Komunalija d.o.o., navodi se kako priključak na distributivnu plinsku i vodovodnu 
mrežu, a koji se sastoji od priključnog voda i mjernog seta, financira korisnik usluge, a 



preuzima ga poduzetnik Komunalije d.o.o. na održavanje i upravljanje te na taj način i 
priključak postaje dio distributivne plinske i vodovodne mreže; 

e) Temeljem točke 5. Odluke o uvjetima i načinu priključenja na plinsku i vodovodnu mrežu, 
kojom poduzetnik Komunalije d.o.o. određuje kako u slučaju da osnovni postupci i kriteriji 
za priključak na distributivnu mrežu nisu ispunjeni, poduzetnik Komunalije d.o.o. neće 
preuzeti predmetni priključak, odnosno nije dužan omogućiti korisniku usluge isporuku 
pitke vode odnosno plina; 

f) Uvidom u točku 6. Odluke o uvjetima i načinu priključenja na plinsku i vodovodnu mrežu, 
kojom poduzetnik Komunalije d.o.o. propisuje kako se neće odobriti izvođenje priključaka 
onim izvođačima radova koji se ne pridržavaju ili ne ispunjavaju uvjete iz navedene 
odluke; 

g) Uvidom u točku 7. Odluke o uvjetima i načinu priključenja na plinsku i vodovodnu mrežu, 
kojom poduzetnik Komunalije d.o.o. kojom se propisuje kako poduzetnik Komunalije 
d.o.o. neće odobravati izvođenje priključaka, odnosno ostale vrste radova, na 
distributivnom području poduzetnika Komunalija d.o.o. u narednih 12 (dvanaest) mjeseci 
onim izvođačima koji izvedu priključak protivno odredbama navedene odluke. 

Kako bi Agencija utvrdila pravnu osnovu za obavljanja djelatnosti distribucije plina 
poduzetnika Komunalije d.o.o., Agencija je dopisom, od 29. rujna 2008., temeljem članka 37. 
točke 8. i 9. ZZTN, pozvala poduzetnika Komunalije d.o.o. na dostavu očitovanja o istome. 

Traženo očitovanje poduzetnika Komunalije d.o.o., Agencija je zaprimila 6. listopada 2008., 
kojim se navodi kako poduzetnik Komunalije d.o.o. obavlja poslove distribucije plina 
temeljem Odluke o distribuciji i upotrebi plina na području Općine Đurđevac iz 1985. godine, 
te kako novoosnovane općine nisu mijenjale navedenu odluku od vremena kada je 
distribucija plina bila komunalna djelatnost, a niti Koprivničko-Križevačka županija nakon 
izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine«, broj: 26/03, 82/04, 
178/04). Stoga je navedena odluka iz 1985. važeća te predstavlja pravnu osnovu za 
obavljanje djelatnosti distribucije plina na predmetnom distributivnom području. 

Temeljem članka 1. Odluke Skupštine općine Đurđevac o izmjeni Odluke o distribuciji i 
upotrebi plina na području Općine Đurđevac (Broj: 461/1-1985 od 14. srpnja 1985.) 
distribuciju plina na području Općine Đurđevac obavlja Komunalno-građevinska radna 
organizacija „Komunalije". 

Poduzetnik Komunalije d.o.o., dana 17. travnja 2008., Koprivničko-Križevačkoj županiji 
podnio je zahtjev za dodjelu koncesije za distribuciju plina za područje Grada Đurđevca te 
Općina Podravske Sesvete, Kloštar Podravski, Kalinovac, Ferdinandovac, Novo Virje, Virje i 
Molve. 

Temeljem članka 29. točke 1. Zakona o tržištu plina propisuje se kako je operator 
distribucijskog sustava dužan voditi, održavati i razvijati siguran, pouzdan i učinkovit 
distribucijski sustav. 

Temeljem članka 4. stavka 2. Pravilnika o distribuciji plina («Narodne novine», broj: 104/02 i 
97/03) propisano je kako distribucijski sustav plinovoda, među ostalim, čine distributivna 
plinska mreža, kućni i industrijski priključci kao i ugrađeni uređaji i oprema na distribucijskom 
sustavu zaključno s brojilom (plinomjerom). 



Uvidom u popis kojeg je 4. rujna 2008. dostavio poduzetnik Komunalije d.o.o., Agencija je 
utvrdila kako na distribucijskom području poduzetnika Komunalije d.o.o. posluje 17 
(sedamnaest) poduzetnika koji obavljaju djelatnost izvođenja vodovodnih priključaka te 7 
(sedam) poduzetnika koji obavljaju djelatnost izvođenja plinskih priključaka. 

Uvidom u Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Bjelovaru za poduzetnika 
Komunalije d.o.o., proizlazi kako je navedeni poduzetnik registriran za obavljanje djelatnosti 
opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te opskrbe plinom. 

Agencija je izvršila uvid u službene Internet stranice Sudskog registra trgovačkih društava u 
Republici Hrvatskoj (sudreg.pravosudje.hr) za poduzetnika Komunalije-plin d.o.o., sa 
sjedištem u Đurđevcu, Radnička cesta 61 (dalje: Komunalije-plin d.o.o.) te je utvrdila kako je 
poduzetnik Komunalije d.o.o. jedini osnivač poduzetnika Komunalije-plin d.o.o. Poduzetnik 
Komunalije d.o.o. je osnivanjem poduzetnika Komunalije-plin d.o.o. u travnju 2008. godine, 
postupio sukladno članku 49. stavku 3. Zakona o tržištu plina («Narodne novine», broj: 
104/02 i 97/03), koji propisuje kako djelatnost operatora distribucijskog sustava koji je dio 
horizontalno integriranog subjekta, mora biti organizirana u samostalnom pravnom subjektu i 
neovisno od djelatnosti izvan sektora plina. 

Agencija je nastavila prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu na način da je 
slučajnim odabirom pozvala troje poduzetnika koji obavljaju djelatnost izvođenja vodovodnih, 
i plinskih priključaka na distributivnom području poduzetnika Komunalije d.o.o. te ih je u 
svrhu nespomog utvrđivanja činjeničnog stanja pozvala na dostavu očitovanja o tome jesu li 
poduzetnici Komunalije d.o.o. i Komunalije-plin d.o.o. na bilo koji način ograničavali 
poduzetnike u izvođenju priključaka na vodovodnoj i plinovodnoj mreži na distributivnom 
području poduzetnika Komunalije d.o.o. i Komunalije-plin d.o.o. 

Temeljem zaprimljenih očitovanja poduzetnika koji obavljaju djelatnost izvođenja vodovodnih 
i plinskih priključaka na distributivnom području poduzetnika Komunalije d.o.o., Agencija je 
utvrdila kako poduzetnik Komunalije d.o.o. nije istima sprječavao, ograničavao ili narušavao 
tržišno natjecanje, pri obavljanju djelatnosti izvođenja priključaka vode i plina na 
distributivnim područjima poduzetnika Komunalije d.o.o. i poduzetnika Komunalije-plin d.o.o. 

Agencija je dopisom od 22. listopada 2008., a temeljem članka 37. točke 9. ZZTN, zatražila 
dodatno očitovanje poduzetnika BILO-SAN d.o.o. 

Traženo očitovanje poduzetnika BILO-SAN d.o.o., Agencija je zaprimila 5. studenoga 2008., 
kojim se u bitnome navodi kako ga poduzetnik Komunalije d.o.o. neosnovano sprječava u 
obavljanju djelatnosti izvođenja priključaka vode i plina, te je u privitku očitovanja dostavio 
Odluku o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju 
otpadnih i oborinskih voda (Službene novine Grada Đurđevca, Klasa: 363-01/04-01/37, 
Urbroj: 2137/03-04-1, od 27. prosinca 2004.). 

Agencija je izvršila uvid u članak 2. stavak 2. i 3. Odluke o priključenju na komunalnu 
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kojima se 
propisuje kako priključke izvode pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje te 
djelatnosti osim radova na pripajanju priključka koje izvodi poduzetnik Komunalije d.o.o. te 
kako stručni nadzor nad izvođenjem priključka građevine na komunalnu infrastrukturu bez 
naknade obavlja navedeni poduzetnik. 

Agencija je izvršila uvid u članak 6. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za 
opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kojim se propisuje kako 
ovlašteni izvođači ne smiju izvesti priključenje bez tehničko-tehnoloških uvjeta koje izdaje 
poduzetnik Komunalije d.o.o. 
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Temeljem podataka koje je Agencija prikupila u prethodnom ispitivanju stanja na tržištu i 
izvršene pravne analize akata koji uređuju predmetnu materiju, Agencija je utvrdila kako je 
poduzetnik Komunalije d.o.o. postupao u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu 
podzakonskim aktima donijetima na temelju istog, u obavljanju komunalnih djelatnost 
opskrbe pitkom vodom te odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda, koji kao posebn 
propisi uređuju predmetnu materiju. 

S aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja u konkretnom slučaju nije riječ o postupanju 
opisanom u članku 16. ZZTN, već o primjeni zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju 
predmetnu materiju. 

Naime, temeljem članka 15. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu 
pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda, propisano je kako poduzetnik 
Komunalije d.o.o. obavlja nadzor nad primjenom odredbi citirane odluke, vrši kontrolu 
izvedenih priključaka sa svrhom utvrđivanja činjenica jesu li pojedine građevine protupravno 
priključene na komunalnu infrastrukturu te kako je poduzetnik Komunalije d.o.o. obvezan o 
svim uočenim nepravilnostima, u roku od 8 (osam) dana od dana saznanja o istima, 
obavijestiti Upravni odjel Grada Đurđevca. 

Pravna zaštita protiv akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurana je 
drugim postupcima temeljem drugih pravnih propisa. 

Slijedom navedenog, Agencija je na temelju članka 37. točaka 8. i 9. ZZTN, utvrdila kako u 
konkretnom slučaju nema uvjeta za pokretanje postupka protiv poduzetnika Komunalije 
d.o.o. te je Vijeće na 5. sjednici, održanoj 30. prosinca 2008., donijelo odluku o odbacivanju 
zahtjeva poduzetnika BILO-SAN d.o.o. za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, 
ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja, u smislu 
članka 16. stavka 1. ZZTN, protiv poduzetnika Komunalije d.o.o., a temeljem članka 41. 
stavka 2. ZZTN i članka 125. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku jer nema uvjeta 
za pokretanje istog. 

Temeljem odluke Vijeća, Agencija je donijela zaključak kao u izreci. 

Uputa o pravnom lijeku 

Protiv ovog zaključka nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni 
spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave 
ovog zaključka. 

Predsjed 
za zaštit. 



Dostaviti: 

1. BILO-SAN d.o.o., (n/r g. Darka Baltića, direktora), Bilogorska 25, 48350 Đurđevac. 
2. Komunalije d.o.o., (n/r g. Marijana Blažoka, direktora), Radnička cesta 21, 48350 

Đurđevac. 
3. Grad Đurđevac, (n/rg. Mladena Roštana, gradonačelnika), Stjepana Radića 1, 48350 

Đurđevac. 
4. Pismohrana, ovdje. 


