
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 034-08/17-01/080 

URBROJ: 580-12/26-18-002 

Zagreb, 7. ožujka 2018. 

 

Grad Zagreb 

gosp. Milan Bandić, gradonačelnik 

 

Trg Stjepana Radića 1 

10000 Zagreb  

 

PREDMET: Grad Zagreb 

- Izrada studije urbane revitalizacije prostora bivše tvornice željezničkih vozila 

„Gredelj“ 
- Dokumentacija o nabavi 
- mišljenje; dostavlja se 

 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) temeljem članka 25. stavka 3. Zakona o 

zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj: 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN) ovlaštena je između 

ostalog davati mišljenje jedinicama lokalne samouprave, odnosno Gradu Zagrebu, kojima se 

promiče znanje o tržišnom natjecanju, odnosno podiže razina svijesti i informiranosti o ulozi 

politike i prava tržišnog natjecanja.  

 

Povod za davanje predmetnog mišljenja  Agencije je podnesak Hrvatske komore arhitekata (dalje: 

Komora) kojim se podnosi prigovor na otvoreni postupak javne nabave EV.br: 372-2017-EMV 

„Izrada studije urbane revitalizacije prostora bivše tvornice željezničkih vozila - Gredelj“, 

naručitelja Grada Zagreba (dalje: Dokumentacija o nabavi) radi nepoštivanja načela tržišnog 

natjecanja.  

 
Agencija je izvršila uvid u Dokumentaciju o nabavi te je 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 i mr.sc. Tatjana Peroković, članice Vijeća, 
sa 3/2018. sjednice, održane 7. ožujka 2018. godine, temeljem članaka 25. stavka 3., 30. točke 
7. i 31. ZZTN donijela sljedeće 
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MIŠLJENJE 
 
Određivanje kriterija za odabir ponude u Dokumentaciji o nabavi u dijelu koji se odnosi na iskustvo 
i kadrovsku sposobnost ponuditelja (nefinancijski kriterij) ovisno o veličini urbanog područja 
odnosno grada s minimalno 650.000 stanovnika na kojem ponuditelji imaju iskustva rada, u 
suprotnosti je s načelom tržišnog natjecanja. 
 
Obrazloženje 
 

Agencija je zaprimila prigovor Komore na Dokumentaciju o nabavi u kojem se u bitnome navodi 

kako Grad Zagreb kao naručitelj u predmetnom postupku javne nabave nije poštivao načelo 

tržišnog natjecanja na način da je u Dokumentaciju o nabavi kao nefinancijski kriterij za odabir 

ponuda odredio specifično iskustvo ključnih stručnjaka koje se ocjenjuje i boduje kroz vođenje 

projekata u svojstvu odgovorne osobe u izradi studija urbane revitalizacije i slično urbano 

područje grada s minimalno 650.000 stanovnika i to u zadnjih 5 godina. Komora navodi kako je 

navedeni uvjet diskriminirajući, s obzirom da većina ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih arhitekata 

urbanista na području Republike Hrvatske ne mogu udovoljiti navedenom uvjetu.  

 

Povodom zaprimljenog podneska Agencija je izvršila uvid u Dokumentaciju o nabavi dostupnoj  

na mrežnoj stranici 

 

(https://eojn.nn.hr/spin/application/ipn/documentmanagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=13

70116), a posebno u dio točke 27. koja uređuje kriterije za odabir ponude i to kako slijedi: 

 

 „- Ključni stručnjak 1- 

Sljedeće iskustvo će se koristiti za postupak bodovanja: 

Ukupan broj ugovora u svojstvu osobe odgovorne za vođenje projekata u izradi studija urbane 

revitalizacije i slično za urbano područje grada s minimalno 650.000 stanovnika.“; 

 

„Ključni stručnjak 2 – 

Sljedeće iskustvo će se koristiti za postupak bodovanja: 
Broj izrađenih strateških dokumenata za urbano područje grada s minimalno 650.000 

stanovnika.“; 

 

„Ključni stručnjak 4 –  

Sljedeće iskustvo će se koristiti za postupak bodovanja: 
Broj izrađenih prometnih studija za urbano područje s minimalno 650.000 stanovnika.“. 
 

Slijedom navedenog, Agencija je zaključila kako određivanje kriterija za odabir ponude u 
Dokumentaciji o nabavi u dijelu koji se odnosi na iskustvo i kadrovsku sposobnost ponuditelja 
(nefinancijski kriterij) ovisno o veličini urbanog područja, odnosno grada s minimalno 650.000 
stanovnika na kojem ponuditelji imaju iskustva rada, u suprotnosti je s načelom tržišnog 
natjecanja. 
 

Riječ je o kriterijima koji s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja predstavljaju ograničavanje 

tržišnog natjecanja zainteresiranim poduzetnicima (ponuditeljima), odnosno predstavljaju 

prekomjerni uvjet natječaja. Naime, ovako određeni uvjeti ograničavaju pristup natječaju odnosno 

pristup pružanju predmetne usluge poduzetnicima, potencijalnim ponuditeljima koji nemaju 

https://eojn.nn.hr/spin/application/ipn/documentmanagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1370116
https://eojn.nn.hr/spin/application/ipn/documentmanagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1370116
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iskustvo rada na traženoj veličini urbanog područja, odnosno grada s minimalno 650.000 

stanovnika. Određivanje sposobnosti ponuditelja ovisno o broju stanovnika područja na kojemu 

je izvodio radove/projekte u ovom slučaju, prema mišljenju Agencije onemogućuju svim 

zainteresiranim poduzetnicima pristup natječaju pod jednakim uvjetima te kao takvi nisu 

opravdani.  

 

Iako naručitelj uvjete natječaja ima pravo samostalno odrediti i to prije svega na način da se 

osigura kvaliteta predmeta natječaja, oni ne smiju biti ograničavajući, diskriminirajući te 

prekomjerni u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.  

 

Predmetno mišljenje Agencija je donijela isključivo s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. 

 

 
 
 

Predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag.iur. 

 

 
 

 

Na znanje: 

1. Hrvatska komora arhitekata (gđa Željka Jurković, predsjednica), Ulica grada Vukovara 271/II, 

10000 Zagreb; 

2. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (gosp. Goran Matešić, predsjednik), 

Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb.  

 


