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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka 38. stavka 5. i 9. i članka 
58. stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09 i 
80/13), po inicijativi obrta za prijevozničke usluge KLADUŠAN TRANSTURIST, sa sjedištem 
u Griče 52, Ribnik, za pokretanje postupka protiv poduzetnika Autotransport Karlovac d.d., sa 
sjedištem u Karlovcu, Gažanski trg 8, i Čazmatrans promet d.o.o., sa sjedištem u Čazmi, 
Milana Novačića 10, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog 
natjecanja, po službenoj dužnosti, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, u 
sastavu: Mladen Cerovac, mag. iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica 
predsjednika Vijeća, mr. sc. Ljiljana Pavlic, mr. sc. Tatjana Peroković i Denis Matić, dipl. iur., 
članovi Vijeća, sa sjednice 35/2017, održane 11. listopada 2017., donosi sljedeće 
 
 

RJEŠENJE 
 
Inicijativa se odbacuje jer nema uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 
 
 

Obrazloženje 
 
1. Inicijativa za pokretanje postupka 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 8. kolovoza 2017. u smislu 
članka 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09 i 80/13; dalje: 
ZZTN), inicijativu obrta za prijevozničke usluge KLADUŠAN TRANSTURIST, sa sjedištem u 
Griče 52, Ribnik (dalje: podnositelj inicijative), za pokretanje postupka Agencije protiv 
poduzetnika Autotransport Karlovac d.d., sa sjedištem u Karlovcu, Gažanski trg 8 (dalje: 
Autotransport) i Čazmatrans promet d.o.o., sa sjedištem u Čazmi, Milana Novačića 10 (dalje: 
Čazmatrans promet), radi sklapanja zabranjenog sporazuma iz članka 8. ZZTN-a u otvorenom 
postupku javne nabave usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Karlovačka županija 
osnivač, objavljenom 5. prosinca 2016. u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 
2016/S 002-0026829 (dalje: Postupak javne nabave). 
 
Podnositelj inicijative u bitnome navodi kako su Autotransport i Čazmatrans promet u Postupku 
javne nabave sklopili zabranjeni sporazum iz članka 8. ZZTN-a na način da je Autotransport 
za grupe 1, 2, 3 i 6 predmeta nabave ponudio cijene znatno niže od procijenjene vrijednosti 
nabave, dok su ponude Čazmatrans prometa za navedene grupe bile u visini procijenjene 
vrijednosti nabave. 
 
Nakon što su njegove ponude za grupe 1, 2, 3 i 6 odabrane kao najpovoljnije, Autotransport je 
odustao od istih, kako bi ponude Čazmatrans prometa, ocijenjene kao valjane i rangirane na 
drugom mjestu prema kriteriju za odabir ponude, bile odabrane kao jedine preostale i u visini 
procijenjene vrijednosti nabave. 
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Podnositelj inicijative smatra kako razlike u ponudama Autotransporta  i Čazmatrans prometa 
u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave, te osobito činjenica da je poduzetnik Čazmatrans 
Nova d.o.o. sa sjedištem u Čazmi, Milana Novačića 10 (dalje: Čazmatrans Nova), većinski 
vlasnik Autotransporta i jedini osnivač Čazmatrans prometa, ukazuju na to da su se 
Autotransport i Čazmatrans promet sporazumjeli da Autotransport u Postupku javne nabave 
ponudi cijene konkurentne ostalim poduzetnicima i da od svojih ponuda odustane, kako bi 
Čazmatrans promet dobio ugovor o javnoj nabavi prema cijenama u visini procijenjene 
vrijednosti nabave za pojedinu grupu predmeta nabave. 
  
2. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu 
 
Na temelju predmetne inicijative, Agencija je sukladno svojim zakonskim ovlastima iz članka 
32. točke 1. a) i b) ZZTN-a provela prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu kako 
bi utvrdila ima li u konkretnom slučaju dostatnih indicija za pokretanje postupka po službenoj 
dužnosti protiv Autotransporta i Čazmatrans prometa radi utvrđivanja sprječavanja, 
ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sukladno odredbama članka 38. stavka 1. i 
3. te članka 39. ZZTN-a, a vezano uz primjenu članka 8. ZZTN-a koji uređuje zabranjene 
sporazume poduzetnika. 
 
U svrhu utvrđivanja dodatnih činjeničnih i pravnih okolnosti u predmetnoj upravnoj stvari, 
Agencija je izvršila uvid u dokumentaciju vezanu uz provođenje Postupka javne nabave, 
dostupnu na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i 
Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.  
 
2.1. Činjenice utvrđene tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu 
 
2.1.1. Predmetni postupak javne nabave 
 
Karlovačka županija objavila je 5. prosinca 2016. u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
poziv na nadmetanje u Postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim 
subjektom na dvije godine, radi nabave prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Karlovačka 
županija osnivač, podijeljen u šest grupa. 
 
Osim grupe 1 u kojoj su zaprimljene 3 ponude (Autotransport, Čazmatrans promet i Obrt za 
prijevoz i turistička agencija Valentić Tours) te grupe 4 (Autotransport, Čazmatrans promet i 
Herc Tours d.o.o.), u grupama 2, 3, 5 i 6 zaprimljene su jedino ponude Autotransporta i 
Čazmatrans prometa.  
 
Ponude Autotransporta za grupe 4 i 6 bile su manje za 40,91 posto od procijenjene vrijednosti 
nabave. U grupama 1, 2 i 3 ponude Autotransporta u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave 
bile su manje između 26 i 27 posto, dok je u grupi 5 vrijednost njegove ponude bila za 0,13 
posto manja od procijenjene vrijednosti nabave.  
 
Ponude ostalih ponuditelja (Čazmatrans promet, Obrt za prijevoz i turistička agencija Valentić 
Tours i Herc Tours d.o.o.) bile su neznatno ispod ili u visini procijenjene vrijednosti nabave.  
 
Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda, ponude Autotransporta u svim grupama odabrane 
su kao najpovoljnije prema najnižoj cijeni kao kriteriju za odabir, dok su ponude Čazmatrans 
prometa u grupama 1, 2, 3, 5 i 6 rangirane na drugo mjesto.  
 
Autotransport je dopisima od 13. travnja 2017. i 3. svibnja 2017. obavijestio Karlovačku 
županiju o tome kako odustaje od podnesenih ponuda za grupe 1, 2, 3 i 6 jer cijena koja se 
nalazi u troškovniku nije realna s obzirom na tržišne okolnosti, odnosno da je takva odluka 
rezultat njegove poslovne politike. 
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Nakon odustanka Autotransporta kao najpovoljnijeg ponuditelja od podnesenih ponuda za 
grupe 1, 2, 3 i 6, Karlovačka županija provela je ponovni pregled i ocjenu ponuda te je ponude 
Čazmatrans prometa za navedene grupe ocijenila nevaljanim i odbila ih, smatrajući kako iste 
nisu rezultat tržišnog natjecanja.  
 
Karlovačka županija donijela je 18. svibnja 2017. Odluku o poništenju za grupu 1, 2, 3 i 6, 
protiv koje je Čazmatrans promet izjavio žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne 
nabave.   
 
Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, klase: UP/II-034-02/17-
01/397, urbroja: 354-01/17-6, od 4. srpnja 2017., poništena je Odluka Karlovačke županije o 
poništenju za grupu 1, 2, 3, i 6 od 18. svibnja 2017. 
 
2.1.2. Pravni odnos Autotransporta i Čazmatrans prometa 
 
Autotransport je dioničko društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, stalna služba 
u Karlovcu, pod matičnim brojem subjekta: 020003623, OIB: 97662921077. Osnovna 
djelatnost Autotransporta jest obavljanje usluga prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i 
međunarodnom cestovnom prijevozu. Prema podacima na internetskim stranicama Središnjeg 
klirinškog depozitarnog društva (http://www.skdd.hr) od 13. rujna 2017., većinski udjel u 
upisanom temeljnom kapitalu Autotransporta ima poduzetnik Čazmatrans Nova (56,07 posto). 
 
Čazmatrans promet je društvo s ograničenom odgovornošću upisano u registar Trgovačkog 
suda u Bjelovaru, pod matičnim brojem subjekta: 030105310, OIB: 96107776452. Osnovna 
djelatnost Čazmatrans prometa jest javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i 
međunarodnom prometu. Jedini osnivač i vlasnik Čazmatrans prometa jest poduzetnik 
Čazmatrans Nova. 
 
Čazmatrans Nova osnivač je i vlasnik društava koja posluju u Grupi Čazmatrans: Čazmatrans 
promet, Čazmatrans Vukovar d.o.o., Čazmatrans Dalmacija d.o.o. i Čazmatrans – putnička 
agencija d.o.o. 
 
3. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
Na temelju predmetne inicijative i utvrđenog činjeničnog stanja tijekom prethodnog ispitivanja 
stanja na mjerodavnom tržištu, Vijeće za zaštitu tržišnog  natjecanja (u daljnjem tekstu: Vijeće), 
sukladno ovlastima iz članka 27. i članka 31. ZZTN-a, na sjednici 35/2017, održanoj 11. 
listopada 2017., razmatralo je navedeni predmet te je donijelo odluku da se predmetna 
inicijativa odbaci u smislu članka 38. stavka 5. ZZTN-a jer nema uvjeta za pokretanje postupka 
Agencije po službenoj dužnosti protiv Autotransporta i Čazmatrans prometa radi utvrđivanja 
sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja u smislu članka 38. stavaka 1. 
i 3. te članka 39. ZZTN-a, a vezano uz primjenu članka 8. ZZTN-a koji uređuje zabranjene 
sporazume poduzetnika. 
 
Odluku o odbacivanju predmetne inicijative Vijeće temelji na sljedećim razlozima: 
 
Propisi o zaštiti tržišnog natjecanja mogu se primijeniti i na postupke javne nabave, ali 
isključivo na poduzetnike koji se u tim postupcima javljaju kao ponuditelji. Navedeno se osobito 
odnosi na postupanja poduzetnika kroz manipuliranje ponudama na javnom natječaju putem 
primjerice sporazuma o utvrđivanju cijena na natječajima, tajnih sporazuma, o podnošenju 
zajedničke ponude i dr., što predstavlja jedan od najtežih oblika narušavanja tržišnog 
natjecanja. 
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Odredbama članka 8. ZZTN-a 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. 
 
Pri ocjeni sadrži li određeni sporazum ciljeve suprotne pravilima tržišnog natjecanja odnosno 
proizvodi li stvarne ili moguće negativne učinke za tržišno natjecanje, potrebno je između 
ostalog utvrditi mogu li se sudionici sporazuma smatrati poduzetnicima u smislu propisa o 
zaštiti tržišnog natjecanja i je li riječ o neovisnim poduzetnicima. 
 
Koncept poduzetnika omogućava s jedne strane utvrđivanje kategorije pravnih subjekata na 
koje se primjenjuju pravila tržišnog natjecanja, a s druge strane, definiranje subjekta kojemu 
se određeno ponašanje može pripisati.   
 
Pojam poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja obuhvaća svaki subjekt koji se bavi 
gospodarskom djelatnošću, neovisno o pravnom statusu tog subjekta i načinu njegova 
financiranja. Pojam poduzetnika u tom kontekstu treba shvatiti kao gospodarsku cjelinu, čak i 
ako se, s pravnog stajališta, ta gospodarska cjelina sastoji od nekoliko fizičkih ili pravnih osoba. 
 
S aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, svi poduzetnici povezani zajedničkom 
kontrolom (bilo da je riječ o društvu majci i društvu kćerki ili o većem broju društava članova 
istoga koncerna), smatraju se jednim gospodarskim subjektom u smislu članka 4. ZZTN-a. 
Drugim riječima, smatraju se jednim poduzetnikom.  
 
U konkretnom slučaju, Autotransport i Čazmatrans promet kao društva istoga koncerna 
povezani su zajedničkom kontrolom od strane poduzetnika Čazmatrans Nova te se stoga 
smatraju jednim gospodarskim subjektom i nastupaju zajednički kao pravni nositelji jednog 
jedinstvenog poduzetnika. 
 
Budući da nije riječ o neovisnim poduzetnicima u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, 
nisu ispunjene zakonske pretpostavke za primjenu članka 8. ZZTN-a, pa stoga njihovo 
postupanje u predmetnom Postupku javne nabave ne može biti kvalificirano kao zabranjeni 
sporazum.  
 
Naime, propisi o zaštiti tržišnog natjecanja odnose se samo na sporazume između dva ili više 
neovisnih poduzetnika. Dakle, eventualni sporazum između poduzetnika koji su „vlasnički“ 
povezani ne smatra se zabranjenim sporazumom u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. 
 
Vijeće posebno ističe kako u postupcima javne nabave u kojima sudjeluju samo dva 
ponuditelja od kojih je jedan ujedno i jedini osnivač drugog ponuditelja ili dva ponuditelja 
odnosno društva istoga koncerna, kao u predmetnom Postupku javne nabave u kojemu su u 
grupama 2, 3, 5 i 6 zaprimljene jedino ponude Autotransporta i Čazmatrans prometa, takvi 
ponuditelji, u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, smatraju se jednim poduzetnikom, 
čime se donekle gubi smisao provođenja postupka javne nabave.  
 
Nadzor u svrhu sprječavanja, otklanjanja i otkrivanja nepravilnosti koje mogu nastati ili su 
nastale kao posljedica povreda odredbi Zakona o javnoj nabavi i njegovih podzakonskih 
propisa, kao i utvrđivanje jesu li u pojedinim postupcima javne nabave ostvarena sva bitna 
obilježja kaznenog djela zlouporabe u postupku javne nabave u smislu članka 254. Kaznenog 
zakona (Narodne novine, broj 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15), u nadležnosti su drugih tijela i/ili 
institucija, različitih od Agencije. 
 
Slijedom navedenog, Agencija je na temelju odluke Vijeća odlučila kao u izreci ovoga rješenja.  
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Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali podnositelj inicijative može tužbom pokrenuti 
upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana 
od dana dostave ovog rješenja. 
 
 
        Predsjednik Vijeća 
        za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
        Mladen Cerovac, mag. iur. 
 
 
 
 
 


