
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: UP/I 034-03/18-01/014 
URBROJ: 378-09/114-2018-002 
Zagreb, 09. listopada 2018. 
 
 
 
 
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 Flora-VTC d.o.o. sa sjedištem u Virovitici, Vukovarska cesta 5 za pokretanje postupka 
protiv poduzetnika LIRA d.o.o. sa sjedištem u Virovitici, Milanovac, Vinogradski put 43 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 25/2018, održane 04. 
listopada 2018., 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 06. kolovoza 2018. inicijativu 
poduzetnika Flora-VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5, Virovitica (dalje: podnositelj inicijative), za 
pokretanje postupka Agencije protiv poduzetnika Lira d.o.o. za pogrebne usluge, Vinogradski put 
43, Milanovac, Virovitica (dalje: Lira), u smislu odredbe članka 37. Zakona o zaštiti tržišnog 
natjecanja (Narodne novine, broj 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN), radi utvrđivanja narušavanja tržišnog 
natjecanja. 
 
Podnositelj inicijative u bitnome navodi kako poduzetnik Lira na računu za usluge ukopa na 
području Općine Gradina obračunava i naknadu za svečani ispraćaj iz mrtvačnice u iznosu od 
[…], a koji trošak nije bio prikazan u troškovniku koji je podnio u postupku javne nabave Općine 
Gradina, gdje je pobijedio kao najpovoljniji ponuditelj te kako je time obmanuo naručitelja Općinu 
Gradina i u potpunosti ignorirao i narušio tržišno natjecanje. Kao prilog navedenoj inicijativi 
podnositelj inicijative dostavio je presliku računa za pogrebne usluge poduzetnika Lira, Upute 



ponuditeljima za izradu ponuda za natječaj za održavanje groblja Općine Gradina za razdoblje 
2017.- 2021. s obrascem ponudbenog troškovnika. 
 
 
 
2. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
Na temelju predmetne inicijative i utvrđenog činjeničnog stanja Vijeće za zaštitu tržišnog  
natjecanja (u daljnjem tekstu: Vijeće), sukladno ovlastima iz članka 27. i članka 31. ZZTN-a,  na  
sjednici  25/2018,  održanoj 04. listopada 2018., 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 poduzetnika Lira radi utvrđivanja 
sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja u smislu odredbi članka 38. 
stavaka 1. i 2.  
 
Odluku o odbacivanju predmetne inicijative Vijeće temelji na sljedećim razlozima: 
 
Propisima o zaštiti tržišnog natjecanja uređena su tri oblika djelovanja poduzetnika koji su štetni 
za tržišno natjecanje, a to su zabranjeni sporazumi, zlouporaba vladajućeg položaja i zabranjene 
koncentracije. 
 
U konkretnom slučaju, postupanje društva Lira, opisano u predmetnoj inicijativi ne predstavlja niti 
jedan od navedenih oblika djelovanja poduzetnika kojima se narušava tržišno natjecanje. 
 
Odredbom članka 437. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16; dalje: ZJN)   
propisano je da se nad provedbom ZJN-a i njegovih podzakonskih propisa provodi upravni nadzor. 
Nadalje, odredbom članka 438. stavka 1. ZJN-a propisano je da upravni nadzor provodi središnje 
tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave u svrhu sprečavanja, otklanjanja i 
otkrivanja nepravilnosti koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica provedbe odredbi ZJN-a i 
njegovih podzakonskih propisa. 
 
Odredbom članka 3. stavka 1. Pravilnika o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi 
(Narodne novine, broj 65/17; dalje Pravilnik) propisano je da Ministarstvo gospodarstva, 
poduzetništva i obrta provodi upravni nadzor između ostalog i na temelju predstavke pravne ili 
fizičke osobe.  
 
Također, odredbom članka 3.  stavka 1. i stavka 2. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu 
postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 18/13, 127/12, 74/14) propisano je da je Državna 
komisija samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s 
postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera 
u projektima javno-privatnog partnerstva te da Državna komisija u žalbenom postupku odlučuje o 
zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima javne nabave, 
davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva te o 
zakonitosti ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih bez provedbe postupaka 
javne nabave. 
 
S obzirom na to da u konkretnom slučaju nije riječ o povredi prava tržišnog natjecanje nego o 
mogućem postojanju nepravilnosti u provođenju postupka javne nabave Općine Gradina Agencija 
je na temelju odluke Vijeća 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


