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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 31., članka 38. stavaka 5. i 9. te 
članka 58. stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 
79/09 i 80/13), postupajući po inicijativi poduzetnika Bifix d.o.o., sa sjedištem u Bujama, 
Digitronska ulica 10, za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili 
narušavanja tržišnog natjecanja protiv Grada Buja, sa sjedištem u Bujama, Istarska 2, na 
temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, u sastavu: Mladen Cerovac, mag. iur., 
predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica predsjednika Vijeća, Denis Matić, dipl. 
iur., mr. sc. Ljiljana Pavlic i mr. sc. Tatjana Peroković, članovi Vijeća, sa sjednice 1/2018., 
održane 24. siječnja 2018., donosi sljedeće 
 
 
RJEŠENJE  
 
Inicijativa se odbacuje jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 
 
 
Obrazloženje 
 
1. Inicijativa za pokretanje postupka 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 22. studenog 2017. 
inicijativu poduzetnika Bifix d.o.o., sa sjedištem u Bujama, Digitronska ulica 10, zastupanog 
po opunomoćeniku K. K., odvjetniku iz Z. (dalje: Bifix), za pokretanje postupka utvrđivanja 
sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja protiv Grada Buja, sa 
sjedištem u Bujama, Istarska 2 (dalje: Grad Buje). 
 
U predmetnoj inicijativi Bifix navodi kako je Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj 
30. kolovoza 2017. raspisalo natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja, u kojem 
je, osim općih uvjeta propisanih odredbom člankom 21. Odluke o uvjetima, načinu i postupku 
raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja (Službene novine Grada Buja, broj 7/10 i 
4/12), određeno pravo prvenstvene kupnje predmetnih nekretnina za korist ponuditelja 
poslovnog subjekta koji iste kupuje radi izgradnje trgovačko-skladišne poslovne zgrade kao 
prve u svojem vlasništvu, koji posluje preko 10 godina i zapošljava više od 10 radnika. 
 
Nadalje, Bifix navodi kako je gradonačelnik Grada Buja, izjavom od 5. rujna 2017. danom 
tiskovini „Glas Istre", dakle u tijeku prikupljanja ponuda, jasno dao naslutiti da je natječaj 
raspisan za unaprijed poznatog ponuditelja. 
 
Slijedom navedenog, Bifix predlaže Agenciji provesti postupak utvrđivanja povrede odredbi 
zakona od strane Grada Buja. 
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2. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu 
 
Kako bi utvrdila postoje li u konkretnom slučaju uvjeti za pokretanje postupka po predmetnoj 
inicijativi, sukladno odredbi članka 39. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, 
broj 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN), a vezano uz članke 8. i 13. ZZTN-a, Agencija je na temelju 
odredbe članka 32. točke 1. a) i b) ZZTN-a dopisom od 13. prosinca 2017. od Grada Buja 
zatražila očitovanje na inicijativu i dostavu relevantne dokumentacije. 
 
Grad Buje dostavio je zatraženo u podnesku od 2. siječnja 2018., u kojem navodi kako u 
cijelosti odbacuje navode iz inicijative te pojašnjava kako postoji nekoliko razloga zbog kojih 
je odredio takvu formulaciju prava prvenstvene kupnje. Prije svega osnovni cilj prodaje 
gradske imovine jest da se ona stavi u funkciju, a predmetne nekretnine nalaze se u dijelu 
Grada Buja u kojem se nalazi nekoliko poslovnih zgrada. 
 
Nadalje, Grad Buje navodi kako je upoznat s činjenicom da nekoliko poduzetnika s područja 
Grada Buja koji uspješno djeluju na tržištu nemaju riješenu poslovnu infrastrukturu i nalaze 
se u najmu, zbog čega je odlučio da pravo prvenstvene kupnje nekretnina ima onaj 
ponuditelj koji nema riješeno infrastrukturne pitanje, koji će ih staviti u funkciju i sagraditi 
poslovnu zgradu a definiran je i rok u kojem je ponuditelj dužan sagraditi takvu zgradu. 
Pritom okolnost koja se odnosi na duljinu poslovanja i broj zaposlenih (da posluje više od 10 
godina i zapošljava više od 10 radnika) dokazuje ozbiljnost takvog ponuditelja, a navedenim 
kriterijima udovoljava nekoliko poduzetnika u Istarskoj županiji. 
 
Grad Buje ističe kako prvenstveno pravo kupnje ne isključuje ponude drugih zainteresiranih 
subjekata. Naime, ako se na javnom natječaju jave dva, tri ili više ponuditelja a onaj 
ponuditelj za kojeg se utvrdi da ostvaruje pravo prvenstva nije najpovoljniji ponuditelj u 
smislu ponuđene cijene, Povjerenstvo je prema odredbama natječaja, a i Odluke Grada Buja 
o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja, dužno 
pozvati takvog ponuditelja radi upoznavanja s najvišom postignutom cijenom, pri čemu je 
ovlašten dati izjavu o prihvaćanju najviše postignute cijene. Ako se tom pozivu ne odazove, 
gubi pravo prvenstva. 
 
U konkretnom slučaju, navodi Grad Buje, drugi je ponuditelj ostvario pravo prvenstva, ali je 
ponudio manju cijenu od Bifixa pa je Povjerenstvo pozvalo tog ponuditelja radi očitovanja o 
prihvaćanju najviše ponuđene cijene. Taj je ponuditelj prihvatio najvišu cijenu izjavom danom 
na zapisnik. Stoga Grad Buje smatra kako Bifixu nije onemogućeno sudjelovanje na javnom 
natječaju, odnosno njegova ponuda nije isključena, već je uzeta u obzir njegova ponuđena 
cijena. U slučaju da drugi ponuditelj nije prihvatio Bifixovu ponuđenu cijenu, najpovoljniji bi 
ponuditelj bio Bifix. 
 
Vezano za novinski članak u Glasu Istre, Grad Buje navodi kako u cijelosti odbacuje navode 
podnositelja inicijative da je natječaj raspisan za unaprijed poznatog ponuditelja. Naime, ne 
radi se o autoriziranom tekstu jer gradonačelnik Grada Buja nije dao izjavu Glasu Istre, već 
je novinar koji je prisustvovao sjednici vijeća pomalo nespretno prenio raspravu koja se 
vodila na samoj sjednici o razvoju poduzetništva na području Grada Buja. Gradonačelnik 
Grada Buja jasno je na sjednici izrekao stav da će ishod javnog natječaja pokazati tko će na 
kraju kupiti predmetne nekretnine. 
 
3. Činjenice utvrđene tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu 
 
Grad Buje raspisao je 30. kolovoza 2017. natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada 
Buja kojim je utvrđeno pravo prvenstvene kupnje za korist ponuditelja - poslovnog subjekta 
koji ih kupuje radi izgradnje trgovačko-skladišne poslovne zgrade kao prve u svojem 
vlasništvu, koji posluje preko 10 godina i zapošljava više od 10 radnika. 
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Podnositelj inicijative smatra spornim navedeni uvjet, kao i činjenicu da je gradonačelnik 
Grada Buja, izjavom od 5. rujna 2017. danom tiskovini „Glas Istre", prema mišljenju 
podnositelja inicijative, jasno dao naslutiti da je natječaj raspisan za unaprijed poznatog 
ponuditelja. 
 
Navedene tvrdnje podnositelja inicijative ne upućuju na moguću povredu članka 8. ZZTN-a, 
koji se odnosi na zabranjene sporazume, niti na moguću povredu članka 13. ZZTN-a, koji se 
odnosi na zlouporabu vladajućeg položaja. 
 
Naime, u konkretnom je slučaju prvenstveno riječ o primjeni posebnih propisa - Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), a zatim i općih akata 
Grada Buja, na temelju kojih je Grad Buje donio pojedinačni akt o raspisivanju natječaja za 
prodaju nekretnina u njegovom vlasništvu. 
 
Sukladno članku 76. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15 i 123/17), protiv pojedinačnih akata tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica 
područne (regionalne) samouprave koje one donose u izvršavanju općih akata 
predstavničkog tijela može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o 
upravnim sporovima. 
 
Također, člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisan je način 
raspolaganja nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a pravni poslovi 
sklopljeni protivno odredbama toga članka ništetni su. 
 
Agencija nije nadležna za nadzor nad primjenom navedenih propisa. 
 
Vezano za primjenu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, važno je istaknuti kako se u 
postupku javnog nadmetanja članak 8. ZZTN-a primjenjuje isključivo na zabranjene 
sporazume između ponuditelja, kojima nastoje umanjiti ili eliminirati međusobno tržišno 
natjecanje, a ne na eventualne dogovore između naručitelja i ponuditelja, na što podnositelj 
inicijative aludira. Takvi dogovori mogu eventualno predstavljati kazneno djelo, a ne povredu 
opisanu u članku 8. ZZTN-a. 
 
Zaključno, u konkretnom slučaju nema indicija ni za moguću zlouporabu vladajućeg položaja, 
budući da je riječ o tržištu prodaje nekretnina, na kojem nije vjerojatno postojanje vladajućeg 
položaja Grada Buja u smislu članka 12. ZZTN-a pa shodno tome ni mogućnosti zlouporabe 
vladajućeg položaja iz članka 13. ZZTN-a. 
 
4. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
Na temelju dostavljene dokumentacije, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), 
sukladno ovlastima iz članka 27. i članka 31. ZZTN-a, razmatralo je navedeni predmet na 
sjednici 1/2018., održanoj 24. siječnja 2018., te je donijelo odluku da se predmetna inicijativa, 
u smislu članka 38. stavka 5. i 9. ZZTN-a, odbaci, jer ne postoje uvjeti za pokretanje 
postupka Agencije po službenoj dužnosti radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili 
narušavanja tržišnog natjecanja protiv Grada Buja u smislu članka 39. ZZTN-a, a primjenom 
članaka 8. i 13. ZZTN-a. 
 
Odluku o odbacivanju inicijative Vijeće temelji na sljedećim razlozima: 
 
U svojoj inicijativi poduzetnik Bifix smatra spornim ograničavajuće uvjete prava prvenstvene 
kupnje u natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja koji je raspisan 30. 
kolovoza 2017., odnosno smatra da je natječaj raspisan za unaprijed poznatog ponuditelja. 
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Navedene radnje Grada Buja nisu ni na koji način vezane uz moguće povrede ZZTN-a iz 
članka 8., koji uređuje zabranjene sporazume, odnosno članka 13., koji uređuje zlouporabu 
vladajućeg položaja. Naime, nije riječ o eventualnom dogovoru između konkurenata koji bi 
ukazivao na moguću povredu članka 8. ZZTN-a, niti postoje indicije da Grad Buje ima 
vladajući položaj na tržištu prodaje nekretnina u smislu članka 12. ZZTN-a. 
 
U konkretnom je slučaju prvenstveno riječ o primjeni posebnih propisa za čiji nadzor 
Agencija nije nadležna. 
 
Slijedom navedenog, zaključeno je kako u konkretnom slučaju nema dostatnih indicija za 
pokretanje postupka sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja u smislu 
članka 39. ZZTN-a, a primjenom članaka 8. i 13. ZZTN-a, protiv Grada Buja. 
 
Međutim, neovisno o naprijed navedenome, valja istaknuti kako je s aspekta politike tržišnog 
natjecanja poželjno odrediti uvjete natječaja na način da se što većem broju ponuditelja 
omogući pristup natječaju, odnosno nije ih poželjno odrediti na način da se iz natječaja bez 
opravdanog razloga isključuju drugi ponuditelji koji bi jednako kvalitetno mogli udovoljiti svrsi 
njegova raspisivanja. 
 
Stoga je, na temelju odluke Vijeća, Agencija odlučila kao u izreci ovoga rješenja. 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
Napomena: 
 
Sukladno članku 53. ZZTN-a, podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu izuzeti su od 
objavljivanja te su u tekstu navedeni podaci označeni [...], odnosno koriste se skraćenice 
naziva te postoci i podaci u rasponu. 


