
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: UP/I 034-03/19-01/017 
URBROJ: 580-10/63-2019-002 
Zagreb, 1. listopada 2019. 
 
 
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“, br. 79/09 
i 80/13), postupajući po inicijativi [...], za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, 
ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv 
poduzetnika Koprivničke vode d.o.o., sa sjedištem u Koprivnici, Mosna ulica 15a, 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. i mr. sc. 
Ljiljana Pavlic, članovi Vijeća, sa sjednice 28/2019., održane 1. listopada 2019., 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: AZTN) zaprimila je 5. travnja 2019. podnesak 
[...], koji je smatran inicijativom za pokretanje postupka u smislu članka 37. Zakona o zaštiti 
tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN), protiv poduzetnika 
Koprivničke vode d.o.o., sa sjedištem u Koprivnici, Mosna ulica 15a (dalje: Koprivničke vode). 
 
Podnositeljica inicijative u bitnome navodi kako su 2001. godine stanari zgrade na adresi 
Josipa Jurja Strossmayera 5 samostalno ugradili vodomjere te da su prema njihovom očitanju 
skoro 18 godina plaćali potrošnju vode. U prosincu 2018. Koprivničke vode obavijestile su ih 
kako su postojeći vodomjeri nezakoniti te da moraju ugraditi nove koje će dati Koprivničke 
vode, kao i Tehnički nacrt, dok će troškove ugradnje snositi stanari. 
 
Prema navodima podnositeljice inicijative, izvođenje radova povjerava se samo nekolicini 
vodoinstalatera, njih 11, koji ugradnju naplaćuju od [...] do [...] kuna. 
 
2. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu 
 
Na temelju predmetne inicijative, kako bi utvrdila sve činjenične i pravne okolnosti u svrhu 
utvrđivanja ima li u konkretnom slučaju uvjeta za pokretanje postupka utvrđivanja 
sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sukladno odredbama članka 
38. stavka 1. i stavka 3. te članka 39. ZZTN-a, a vezano uz primjenu članka 13. ZZTN-a koji 
uređuje zlouporabu vladajućeg položaja poduzetnika, AZTN je u okviru svoje nadležnosti iz 
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članka 32. točke 1. a) i b) ZZTN-a, u predmetu KLASA: 034-08/19-01/031, zatražio očitovanje, 
podatke i relevantnu dokumentaciju od podnositeljice inicijative, Koprivničkih voda te 7 od 
ukupno 11 poduzetnika koji se nalaze na Popisu izvođača licenciranih za izvođenje 
vodovodnih i kanalizacijskih priključaka na uslužnom području Koprivničkih voda. 
 
2.1. Očitovanje Koprivničkih voda  
 
Na zahtjev AZTN-a, Koprivničke vode očitovale su se podnescima zaprimljenim 29. travnja 
2019., 19. srpnja 2019 i 4. rujna 2019.  
 
U zaprimljenim podnescima Koprivničke vode u bitnome navode kako su u razdoblju od 1996. 
godine u višestambenim zgradama u Koprivnici na Trgu J.J. Strossmayera, Trgu podravskih 
heroja i Trgu kralja Zvonimira pojedini vlasnici u svoje stanove ugrađivali vodomjere koji su se 
trebali koristiti kao službena obračunska mjerna mjesta za potrošnju vode iz javne 
vodoopskrbne mreže. Budući da se prilikom ugradnje vodomjera nisu poštivali uvjeti ugradnje 
i tada važeće tehničke norme, Koprivničke vode ih nisu uvele kao službena obračunska mjerna 
mjesta. 
 
Kako bi se navedeni problem riješio, Koprivničke su vode sa predstavnicima stanara i 
upraviteljima svih zgrada održale sastanke na kojima su predložile da se u stanovima sa 
protupropisno ugrađenim kontrolnim vodomjerima s isteklim zakonskim ovjerenim razdobljem 
obave priključenja, odnosno rekonstrukcije postojećih mjernih mjesta sukladno važećim 
propisima. S tim u vezi, Koprivničke vode osigurale bi novi vodomjer za rekonstruirana mjerna 
mjesta u stanovima koji imaju postojeće kontrolne vodomjere i osigurale izradu Tehničkog 
rješenja za rekonstrukciju postojećih mjernih mjesta, dok bi troškove priključenja na sustav 
javne vodoopskrbe putem licenciranih izvođača snosili vlasnici stanova. 
 
Nakon rekonstrukcije postojećih mjernih mjesta unutar stanova, odnosno usklađenja mjernog 
mjesta s Tehničkom normom Koprivničkih voda, takva mjerna mjesta postala bi službena 
obračunska mjerna mjesta uvedena u poslovni sustav i registar mjernih mjesta te bi sukladno 
važećim propisima brigu o vodomjerima na tim mjernim mjestima vodile Koprivničke vode. 
 
Vezano uz način određivanja ovlaštenih, odnosno licenciranih izvoditelja za obavljanje 
predmetnih radova, Koprivničke vode navele su kako je sukladno članku 202. Zakona o 
vodama („Narodne novine“, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18; dalje: Zakon o 
vodama) izričito određeno koje djelatnosti Koprivničke vode kao javni isporučitelj mogu 
obavljati pored pružanja usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Između ostalih 
djelatnosti, kao dopunska djelatnost koju Koprivničke vode mogu obavljati navodi se i 
djelatnost izvođenja priključaka iz članka 212. stavka 2. Zakona o vodama. U navedenom je 
članku određeno kako radove priključenja izvodi isporučitelj vodne usluge ili njegov 
ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se 
priključuje. Osim toga, Koprivničke vode registrirane su za izvođenje priključaka na 
vodoopskrbi i odvodnji, što je vidljivo i iz izvatka iz sudskog registra. 
 
Nadalje, Koprivničke vode pojašnjavaju kako ih navedena zakonska odredba ovlašćuje da, 
pored samostalnog obavljanja djelatnosti priključenja, obavljanje te djelatnosti na svom 
uslužnom području mogu dodijeliti i drugim ovlaštenim izvođačima. 
 
Sukladno članku 209. Zakona o vodama, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave na 
uslužnom području Koprivničkih voda donijela su Odluke o priključenju na komunalne vodne 
građevine, pa tako i Grad Koprivnica na čijem se području nalazi stan podnositeljice inicijative. 
 
Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Koprivnice utvrđeni 
su postupak i rokovi priključenja te se, između ostalog, u članku 12. propisuje da radove izvodi 
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isporučitelj ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak snosi obveznik priključenja. Isto je propisano 
i člankom 36. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga. 
 
U svom podnesku, Koprivničke vode ukratko su opisale i sam postupak priključenja koji se 
pokreće podnošenjem zahtjeva, odnosno popunjavanjem tipskog obrasca. 
 
Kod priključenja postojeće građevine, stručna osoba Koprivničkih voda izrađuje tehničko 
rješenje priključka, ako za priključenje postoje tehnički preduvjeti. 
 
Osnovni su tehnički preduvjeti za priključenje građevine ili druge nekretnine sljedeći: 

- kod priključenja nove građevine za koju postoji projektna dokumentacija u kojoj su 
obrađeni priključci izdaje se potvrda o sukladnosti kojom se potvrđuje da je glavni 
projekt izrađen u skladu s prethodno izdanim posebnim uvjetima priključenja na 
komunalne vodne građevine; 

- kod zgrada koje imaju više zasebnih cjelina i izveden je vodovodni priključak s 
ugrađenim jednim zajedničkim glavnim vodomjerom, korisnik može zatražiti izdvajanje 
i ugradnju internog vodomjera za svoju zasebnu cjelinu. 

 
Nakon izrade Tehničkog rješenja i izdavanja Potvrde o sukladnosti, a prije izvođenja priključka, 
Koprivničke vode zaključuju Ugovor o priključenju s podnositeljem zahtjeva za priključenje. 
 
Nakon sklapanja Ugovora o priključenju može se pristupiti izvođenju priključka putem 
licenciranog izvoditelja radova, uz kontrolu obavljenih radova isključivo od strane ovlaštene 
osobe Koprivničkih voda. 
 
Koprivničke vode navode kako su iskoristile zakonsko dopuštenje da radove priključenja ne 
obavljaju samostalno već da te radove obavljaju drugi ovlašteni izvoditelji, odnosno trgovačka 
društva s djelatnošću građenja i izvođenja hidroinstalacija i obrtnici s vezanim obrtom 
vodoinstalatera. 
 
Sam postupak dodjele uvjerenja propisan je Pravilnikom o kriterijima za dodjelu uvjerenja za 
obavljanje poslova izrade priključaka na javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje 
(dalje: Pravilnik). 
 
Sukladno Pravilniku, tijekom 2018. godine proveden je postupak za izdavanje uvjerenja, na 
način da je upućen javni poziv svim trgovačkim društvima s djelatnošću građenja i izvođenja 
hidroinstalacija i obrtnicima vodoinstalaterima da podnesu zahtjev za ishođenje uvjerenja, uz 
obvezu dostave tražene dokumentacije. 
 
Javni poziv objavljen je u novinama „Podravski list“ i na mrežnoj stranici www.kcvode.hr. 
 
Nakon provedenog postupka, svim izvoditeljima koji su ispunili propisane uvjete izdana su 
uvjerenja za obavljanje poslova izrade priključaka na javni vodoopskrbni sustav i sustav javne 
odvodnje na uslužnom području. 
 
Prema navodima Koprivničkih voda, popis licenciranih izvoditelja, kojih je u ovom trenutku 11, 
nije konačan i svi ostali poduzetnici koji nisu na popisu, ako iskažu interes za obavljanje 
predmetne djelatnosti na uslužnom području Koprivničkih voda, mogu sukladno Pravilniku 
podnijeti zahtjev za dobivanje uvjerenja koje će im biti izdano ako budu ispunjavali propisane 
uvjete. 
 
Kako dalje navode Koprivničke vode, na javni poziv za dobivanje uvjerenja javilo se 11 
poduzetnika te su svi ispunili uvjete i izdana su im uvjerenja. Naknadnih prijava tijekom 2018. 
i 2019. nije bilo. 
 

http://www.kcvode.hr/
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Zainteresirani poduzetnici za dobivanje uvjerenja sve informacije mogu dobiti osobno u 
uredovno vrijeme svaki dan na adresi Mosna ulica 15 ili putem telefona. Pravilnik je javno 
objavljen na mrežnim stranicama www.kcvode.hr/prikljucci. 
 
Vezano uz izbor izvođača radova priključenja s liste licenciranih izvođača, Koprivničke vode 
navode kako podnositelj zahtjeva za priključenje samostalno izabire izvođača po kriteriju koji 
sam odredi (najniža ponuđena cijena, kvaliteta obavljenog posla), odnosno na temelju svih 
onih kriterija koji su i inače odlučni da pojedini naručitelj odabere izvođača na slobodnom 
tržištu, s tim da su ponovile kako lista nije konačna te da svi zainteresirani za obavljanje 
predmetne djelatnosti na uslužnom području Koprivničkih voda mogu podnijeti zahtjev za 
izdavanja uvjerenja za obavljanje predmetne djelatnosti koje će im biti i izdano ako budu 
ispunjavali određene uvjete. 
 
O licenciranim izvođačima predmetnih radova, vlasnici stanova mogu se upoznati putem liste 
licenciranih izvođača koja je javno objavljena na mrežnoj stranici www.kcvode.hr/prikljucci/ te 
osobno u uredovno vrijeme na adresi Mosna ulica 15. 
 
Pravo i obveza licenciranog izvođača radova kojega izabere podnositelj zahtjeva za 
priključenje jest da izvede radove priključenja sukladno Tehničkom rješenju priključka, 
odnosno Potvrdi o suglasnosti. Ostala prava i obveze izvođača kao što su cijena ili rok 
izvođenja radova ugovaraju izravno izvođač i vlasnik nekretnine. 
 
Prema izričitoj odredbi članka 212. stavka 2. Zakona o vodama, koji je prestao važiti, radove 
priključenja izvodi isporučitelj vodne usluge ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak snosi vlasnik 
ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje. 
 
Stupanjem na snagu Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“, br. 66/19), postupak u 
vezi s priključenjem na komunalne vodne građevine uređen je navedenim zakonom, koji u 
članku 57. propisuje kako radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov 
ugovaratelj, a stvarni trošak radova, cijenu vodomjera i mjerač protoka snosi vlasnik ili drugi 
zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje, osim ako općim uvjetima isporuke vodnih 
usluga nije drugačije uređeno. 
 
Nadalje, Koprivničke vode navode kako nisu sklapale pojedinačne ugovore s poduzetnicima, 
već nakon provedene procedure izdaju Uvjerenja. 
 
Izdavanje Uvjerenja i donošenje Pravilnika nije izričita zakonska obveza Koprivničkih voda, 
međutim Zakon o vodnim uslugama u članku 40. propisuje da javni isporučitelj donosi opće 
uvjete isporuke vodnih usluga, koji sadržavaju, između ostalog, i uvjete priključenja građevina 
i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine te uvjete održavanja priključaka, pa tako i 
Koprivničke vode propisuju postupak i uvjete priključenja. 
 
Intencija je Koprivničkih voda, kako ističu, da se Pravilnikom i izdavanjem Uvjerenja omogući 
što većem broju poduzetnika sudjelovanje u izvođenju predmetnih radova priključenja, da se 
nikog ne isključuje te da se putem tržišnog natjecanja smanjuje cijena za korisnike. Također, 
ovakvim modelom ugovornih izvođača radova daje se prilika svima koji su registrirani za 
predmetnu djelatnost da sudjeluju u tržišnoj utakmici, za razliku od modela sklapanja ugovora 
samo s jednim poduzetnikom, a što je moguće na temelju zakona i što Koprivničke vode nisu 
učinile. 
 
U konačnici, Koprivničke vode ističu kako izvođača radova priključenja s liste licenciranih 
izvođača odabire sam podnositelj zahtjeva za priključenje nekretnine na komunalne vodne 
građevine (budući korisnik vodne usluge), na način da samostalno odabire izvođača po kriteriju 
najniže ponuđene cijene od strane izvođača u odnosu na cijene koju nude drugi izvođači. 
 

http://www.kcvode.hr/prikljucci
http://www.kcvode.hr/prikljucci/
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U privitku očitovanja zaprimljenog 29. travnja 2019., Koprivničke vode, između ostalog, 
dostavile su i preslike izdanih uvjerenja i presliku popisa izvođača licenciranih za izvođenje 
vodovodnih i kanalizacijskih priključaka na uslužnom području Koprivničkih voda. 
 
2.2. Očitovanja licenciranih izvođača radova  
 
AZTN je 9. kolovoza 2019. uputio dopise licenciranim izvođačima radova, od kojih je zatražio 
sljedeće: 

1. Očitovanje o načinu na koji vlasnici stanova mogu izabrati licenciranog izvođača 
radova za obavljanje poslova izrade vodovodnih priključaka na uslužnom području 
Koprivničkih voda, odnosno imaju li oni mogućnost direktnog kontakta ili moraju to činiti 
posredno, putem Koprivničkih voda; 

2. Detaljan opis poslova koje obavljaju na temelju Uvjerenja izdanog od Koprivničkih voda 
(izrada priključka i/ili ugradnja vodomjera,...); 

3. Presliku cjenika na temelju kojega naplaćuju predmetne usluge vlasnicima stanova; 
4. Očitovanje o tome jesu li slobodni prilikom formiranja cijene za obavljanje predmetnih 

poslova ili je cijena određena od strane poduzetnika Koprivničke vode; 
5. Presliku ugovora sklopljenog između licenciranih izvođača i Koprivničkih voda za 

izvođenje predmetnih radova na temelju Uvjerenja izdanog od Koprivničkih voda. 
 
Poduzetnik [...] očitovao se u podnesku zaprimljenom 16. kolovoza 2019. kako vlasnici 
stambenih objekata mogu izabrati njega kao licenciranog izvođača radova isključivo putem 
direktnog kontakta.  
 
Poslovi koji se obavljaju na temelju Uvjerenja izdanog od strane Koprivničkih voda 
podrazumijevaju poslove ugradnje kompletnog vodovodnog/kanalizacijskog priključka. 
 
Vezano uz cjenik obavljanja predmetnih radova, navodi kako ne posjeduje jedinstveni cjenik 
prema kojem naplaćuje predmetne usluge, već se cijene određuju na način da djelatnici izlaze 
na teren, rade kalkulaciju u odnosu na obujam i vrstu predmetnih radova te se slijedom toga 
izrađuje ponudbeni troškovnik. Ako vlasnik stambenog objekta prihvati izrađenu ponudu, 
sklapa se ugovor o izvođenju radova. Dakle, radovi se izvode i obračunavaju sukladno stvarno 
izvršenim količinama i stvarnom stanju na terenu. 
 
Vezano uz cijene, naveo je kako je slobodan prilikom formiranja cijene za obavljanje 
predmetnih radova. 
 
S Koprivničkim vodama nema sklopljen ugovor za izvođenje radova, već ima Uvjerenje koje je 
dostavio u privitku svog očitovanja. 
 
Na kraju je naveo kako u posljednje tri godine nije izvodio radove priključka vode/odvodnje jer 
su svi poslovni kapaciteti usmjereni na izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji 
vodovodnih i kanalizacijskih mreža, najprije na području aglomeracije [...], a sada na području 
aglomeracije [...] pa je sukladno tome vrlo malo u poziciji surađivati s fizičkim osobama. 
 
[...] očitovao se u podnesku zaprimljenom 26. kolovoza 2019. kako vlasnici stanova izvođače 
biraju direktnim pozivom i nema nikakvog posredništva Koprivničkih voda. Vlasnici stanova 
dobivaju popis izvođača koji je dostupan i na stranicama Koprivničkih voda. 
 
Vezano uz poslove koje obavlja na temelju izdanog Uvjerenja Koprivničkih voda, navodi kako 
su to sljedeći poslovi: priključak na kanalizacijsku mrežu, priključak na vodovodnu mrežu 
(ugradnja vodomjernih okna, ugradnja vodomjernog seta, ugradnja priključnog sedla, montaža 
cjevovoda i zemljani radovi) i montaža vodomjera u stanovima (prilagođavanje instalacija za 
ugradnju vodomjernog seta, ugradnja tipskog vodomjernog ormarića i ugradnja vodomjernog 
seta u tipski ormarić). 
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Kod ugradnje vodomjera može doći do radova na instalaciji koji se nude posebno prema 
utrošku materijala i vremena. Za priključke u stanovima Koprivničke vode daju vodomjer. 
 
Vezano uz formiranje cijena, navodi kako je, kao i ostali izvođači, slobodan te da Koprivničke 
vode ne utječu na cijenu, osim što izvođačima naplaćuju cijenu preuzimanja i kontrole radova 
koja je propisana cjenikom Koprivničkih voda i kreće se od [...] do  [...] kuna, ovisno o putnim 
troškovima. 
 
Na kraju navodi kako ne postoji ugovor između njega i Koprivničkih voda, već samo Uvjerenje.  
 
Poduzetnik [...] očitovao se podneskom zaprimljenim putem elektroničke pošte 26. kolovoza 
2019. kako posluje od [...] te da posjeduje predmetno Uvjerenje. 
 
Nadalje, navodi kako naručitelj radova u poduzetniku Komunalac uz primitak Tehničkog 
rješenja za priključak vode dobije i popis izvođača licenciranih za izvođenje vodovodnih i 
kanalizacijskih priključaka na uslužnom području Koprivničkih voda.  
 
Na tom popisu navedeno je 11 poduzetnika kojima se naručitelj radova može obratiti, kao i 
njihovi kontakt telefoni. Naručitelj na temelju osobnog odabira kontaktira bilo kojeg poduzetnika 
s popisa pa tako i njega. Po primitku poziva, evidentira se adresa i zahtjev korisnika te se 
dogovara šalje li stranka nacrt Tehničkog rješenja na mail ili se izlazi na teren. 
 
U nastavku pojašnjava da se kod objekata gdje je riječ o priključcima stambenih građevina 
postupa po Tehničkom rješenju tako da se izvodi spoj cijevi na ulični vodovod s obujmicom te 
cjevovod do vodomjernog okna koje je smješteno u zemlji. U to se okno montira vodomjer s 
pripadajućim propisanim elementima te izlazni cjevovod iz vodomjernog okna. Navedeno se 
montira sukladno Tehničkoj normi 02-2009, od 1. srpnja 2018. Nakon tog okna gdje je 
smješten vodomjer, stranka može osobno montirati instalacije prema dogovoru s njime ili s 
drugim instalaterom budući da taj dio ne kontroliraju Koprivničke vode.  
 
Za naručitelja koji živi u višestambenoj zgradi također se vrši ugradnja vodomjera po 
Tehničkom rješenju priključka vode. Tada se vodomjer s pripadajućim armaturama montira u 
vodomjerni ormarić koji se nalazi u hodniku zgrade. 
 
Vezano uz ugradnju vodomjera, navodi kako je 14. veljače 2019. dobio usmenu obavijest iz 
Koprivničkih voda da može očekivati pozive stranaka iz višestambenih građevina u Koprivnici 
koje već imaju montirane vodomjere, a koje su montirali bez izdanih Tehničkih rješenja. Kako 
bi se sustav unificirao i kako bi imale vodomjere s daljinskim očitanjem, takve će stranke od 
Koprivničkih voda besplatno dobiti nove vodomjere. 
 
Po pozivu naručitelja radova iz višestambenih zgrada, njegova je obveza utvrditi opseg 
zahvata na temelju uvida u predmetnom stanu, što znači da se može očekivati da neke stranke 
već imaju montirane sve elemente prije i poslije vodomjera, a neke ne. 
 
Prije vodomjera treba biti ventil za vodu R ¾“ te nakon vodomjera ventil s ispustom R ¾“ pa 
nepovratni ventil. Sve treba biti u ormariću, bilo limenom ili plastičnom. 
 
Evidencija vodomjera od strane distributera kod takvih će se stranki raditi isključivo ako su 
montirani svi traženi elementi te se za taj izlazak i evidenciju neće izdavati račun. Znači, kod 
takvih je stranki obvezno napraviti uvid u stanu. Nakon uvida daje se pisana ponuda stranci. 
 
Stranku koja zahtjeva zidarske radove informira se da ih ne obavlja jer nema zidara i 
keramičara. 
 



 

7 
 

Stranka zatim predočuje ugovor o gradnji internog vodomjera u kojem je navedeno da se 
Isporučitelj obvezuje ovlaštenom izvođaču radova odabranom od strane korisnika izdati bez 
naknade vodomjer radi ugradnje. 
 
Prihvaćanjem ponude, ispunjava se Zahtjev - prijavnicu za nadzor nad izvođenjem priključnog 
voda. Taj zahtjev ovjerava vlasnik stana. 
 
Preslika navedene dokumentacije dostavljena je u privitku predmetnog podneska. 
 
Zahtjev se predaje prije početka radova i na njemu se navodi kad se može izvršiti nadzor 
navedenog priključka, dan i vrijeme. 
 
Prema navodima poduzetnika, za opisane poslove Koprivničke vode ne utječu na formiranje 
cijena i s istima nisu upoznate, a on izvodi radove priključenja na temelju Uvjerenja dobivenog 
od Koprivničkih voda, pri čemu nije sklopljen ugovor s Koprivničkim vodama. Preslika uvjerenja 
dostavljena je u privitku e-maila od 28. kolovoza 2019. 
 
Na kraju napominje kako je znatna razlika kod ugradnje vodomjera u višestambenim 
građevinama. Naime, ako je stranka kada je ugrađivala vodomjer izvela sve po pravilima struke 
tada je dovoljna samo zamjena vodomjera i trošak je minimalan jer se ne naplaćuje izlazak 
distributera i ne naplaćuje se taj vodomjer. Ako je, primjerice, montiran vodomjer bez tih 
elemenata, tada je uglavnom prvo problem smještaja elemenata koji nedostaju pa se mora 
izraditi otvor na zidu, što cjenovno iznosi više.  
 
U privitku očitovanja dostavio je ponudu i račun. 
 
[...] očitovale su se podneskom zaprimljenim 27. kolovoza 2019. u kojem su navele kako svi 
vlasnici stanova, kao i drugi korisnici usluga Koprivničkih voda kojima je potrebna 
rekonstrukcija, dorada ili izgradnja radova na vodovodu, mogu pronaći kontakt na mrežnoj 
stranici Koprivničkih voda i direktno kontaktirati [...]. 
 
Poslove koje mogu izvoditi na javnoj vodoopskrbnoj mreži su: priključci na sustav javne 
vodoopskrbne mreže, priključci na sustav javne odvodnje (kanalizacija) i ugradnja i zamjena 
vodomjera. Svi radovi izvode se po Pravilniku i normama definiranim od strane Koprivničkih 
voda. 
 
U vezi formiranja cijene za obavljanje predmetnih poslova, navele su kako nisu uvjetovane od 
strane Koprivničkih voda. 
 
U privitku očitovanja dostavile su presliku Uvjerenja izdanu od Koprivničkih voda. 
 
Poduzetnik [...] očitovao se podneskom zaprimljenim 29. kolovoza 2019. putem elektroničke 
pošte, u kojemu navodi kako budući korisnici mogu njega direktno kontaktirati za obavljanje 
poslova izrade vodovodnih priključaka i to putem javno dostupnih kontakt-podataka. 
 
Navedeni poduzetnik obavlja poslove dobave i ugradnja materijala potrebnog za povezivanje 
sustava javnog vodovoda i odvodnje do kućnih izljevnih mjesta vodovoda i odvodnje, a u što 
spada i izrada priključaka i ugradnja vodomjera. 
 
Vezano uz cjenik, naveo je kako ga ne posjeduje već za svaki posao izrađuje ponudu budućim 
korisnicima na temelju raznih uvjeta i zahtjeva korisnika za izvođenje radova, a koji utječu na 
formiranje cijene. Također, navodi kako je slobodan prilikom formiranja cijene za obavljanje 
predmetnih poslova. 
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Ugovor između njega i Koprivničkih voda ne postoji, ali postoji Uvjerenje izdano od Koprivničkih 
voda koje je i dostavio u privitku svog podneska. 
 
[...] očitovao se podneskom zaprimljenim 5. rujna 2019., u kojemu je naveo kako vlasnici 
stanova, stambenih ili poslovnih objekata mogu slobodno izabrati licencirane izvođače prema 
popisu koji je objavljen na mrežnim stranicama Koprivničkih voda te direktno postaviti upit. 
Također mogu doći u njegove poslovne prostorije i zatražiti ponudu za radove na izvođenju 
vodovodnog priključka ili ugradnju vodomjera na temelju Tehničkog rješenja za izvođenje 
priključka izdanog od Koprivničkih voda. 
 
U opisu njegovih poslova jest izrada priključaka od glavne vodovodne mreže do šahta u kojem 
se postavlja vodomjer prema tehničkim uvjetima priključenja izdanim od Koprivničkih voda za 
stambene ili poslovne objekte ili ugradnja vodomjera za stanove u zgradama, također prema 
tehničkim uvjetima ugradnje izdanim od Koprivničkih voda. 
 
Prije svakog izvođenja radova podnosi se zahtjev Koprivničkim vodama za izvođenje 
vodovodnog priključka kako bi se provjerilo jesu li zadovoljeni svi uvjeti od strane naručioca 
radova. Nakon izvođenja radova, djelatnici Koprivničkih voda izvode nadzor nad izvedenim 
radovima kako bi provjerili je li sve u skladu s odobrenim tehničkim uvjetima za izradu 
priključka. 
 
Što se tiče cijene, ona se radi za svaku stranku individualno nakon uvida u Tehničko rješenje 
priključka vode izdano od Koprivničkih voda, putem ponude za radove i potrebnog materijala. 
Prilikom izrade ponude, procjenjuje se potrebno vrijeme za izvođenje radova, kao i potrebni 
materijal, ovisno o stanju postojećih vodovodnih instalacija stranaka. Nakon izvođenja radova 
sve se obračunava po točno utrošenim količinama.  
 
Što se tiče formiranja cijene za obavljanje poslova izrade vodovodnih priključaka i ugradnje 
vodomjera, cijenu radova poduzetnik formira samostalno na temelju Tehničkog rješenja 
priključka vode, prema kojem se vide uvjeti za izvođenje radova i procjena trajanja radova za 
svaku stranku posebno. Stranci se prefakturiraju distributerski troškovi nadzora nad 
izvođenjem radova koje provode Koprivničke vode, a za koje dobije račun ovisno za koje se 
distributivno područje izvodi priključak. 
 
U privitku podneska dostavio je Uvjerenje te je naveo kako se ono obnavlja svake dvije godine 
nakon predočenja potrebne dokumentacije kojom [...] dokazuje da ima osposobljene radnike, 
potreban alat i uređaje te materijal. 
 
Poduzetnik [...] očitovao se podneskom zaprimljenim 6. rujna 2019. putem elektroničke pošte, 
u kojemu je naveo kako je za priključenje na javni vodoopskrbni sustav vlasnik građevine 
dužan sklopiti ugovor s Koprivničkim vodama te ishoditi suglasnost i osiguranje uvjeta za 
priključenje. Na temelju navedenog, Koprivničke vode izrađuju Tehničko rješenje priključka te 
vlasniku izdaju popis ovlaštenih izvođača radova. Ovlaštenje izvođačima izdaju Koprivničke 
vode. 
 
Iz popisa izvođača vlasnik odabire onog koji će izvoditi radove. Ako se vlasnik nekretnine obrati 
njemu, on izlazi na teren, preuzima dokumentaciju i izrađuje ponudu za izvođenje radova te je 
nosi vlasniku na uvid i ovjeru, ako je suglasan s cijenom i rokovima izvođenja. 
 
Ako bude izabran za izvođenje radova, postupa se po Uvjerenju te prema smjernicama iz 
normi distribucijskog sustava, što podrazumijeva sljedeće: 

- kod distributera se nosi popunjeni zahtjev - prijavnicu za nadzor nad izvođenjem radova, 
s navedenim datumima početka i završetka radova; 
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- prije početka radova kontaktiraju se [...], [...], [...] i [...] radi utvrđivanja mikrolokacije i 
pozicioniranja ostalih podzemnih instalacija kako se na istim ne bi dogodila šteta te se 
ishodi suglasnost i rješenje od nadležnog upravitelja cesta ([...], [...] i [...]; 

- zatim se pristupa izvođenju priključka, iskopu, ugradnji vodomjernog okna i armature u 
njoj (ventil, vodomjer, spojni komadi) te cijevnoj mreži od glavnog javnog cjevovoda do 
vodomjernog okna i spajanju instalacije mjernog dijela. 

 
Poduzetnik navodi kako je slobodan prilikom formiranja cijena, odnosno formira cijenu u skladu 
s tržišnim cijenama materijala, opreme i cijenama konkurentnih izvođača. U privitku je dostavio 
Uvjerenje izdano od Koprivničkih voda. 
 
3. Činjenice utvrđene tijekom prethodnog ispitivanja stanja na tržištu 
 
U konkretnom slučaju riječ je o materiji koja je uređena posebnim propisima i to prvo Zakonom 
o vodama („Narodne novine“, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18; dalje: Zakon o 
vodama), koji je prestao važiti, a zatim Zakonom o vodama („Narodne novine“, br. 66/19) i 
Zakonom o vodnim uslugama („Narodne novine“, br. 66/19; dalje: Zakon o vodnim uslugama). 
 
Tako je člankom 4. stavcima 1., 2. i 3. Zakona o vodnim uslugama propisano kako su vodne 
usluge, pod kojima se podrazumijevaju usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje, djelatnosti 
od općeg interesa i obavljaju se kao javna služba. Vodne usluge su od interesa za sve jedinice 
lokalne samouprave na uslužnom području i za Republiku Hrvatsku. Jedinice lokalne 
samouprave dužne su osigurati pružanje vodnih usluga na uslužnom području suosnivanjem 
javih isporučitelja vodnih usluga, ostvarivanjem članskih, odnosno dioničarskih prava i obveza 
u javnim isporučiteljima vodnih usluga i na drugi način u skladu s Zakonom o vodnim uslugama 
i posebnim zakonima. 
 
Sukladno članku 11. stavku 1. Zakona o vodnim uslugama, djelatnost vodnih usluga obavljaju 
javni isporučitelji vodnih usluga. 
 
Člankom 13. istog zakona propisano je kako javni isporučitelj, osim vodnih usluga, može 
obavljati i dodatne djelatnosti koje su taksativno navedeno u članku 13. stavku 2. Kao dodatna 
djelatnost, navedeno je i izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine sukladno 
člancima 55. i 56. Zakona za korisnike vodnih usluga na svom uslužnom području. 
 
Sukladno članku 57. Zakona o vodnim uslugama, radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih 
usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova, cijenu vodomjera i mjerača protoka snosi 
vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje, osim ako općim uvjetima 
isporuke vodnih usluga nije drugačije određeno. 
 
Koprivničke vode postupile su u konkretnom slučaju sukladno članku 202. i 212. Zakona o 
vodama koji je bio na snazi u vrijeme poduzimanja predmetnih radnji. Tako je u Zakonu o 
vodama u članku 202. stavku 4. propisano kako isporučitelj vodnih usluga može obavljati i 
djelatnost izvođenja priključaka iz članka 212. stavka 2. toga zakona. 
 
Sukladno članku 212. stavku 2. Zakona o vodama, radove priključenja izvodi isporučitelj vodne 
usluge ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik 
nekretnine koja se priključuje. 
 
Uvidom u sadržaj odredbi zakona koje su bile i koje su trenutno na snazi, razvidno je kako su 
zakonom propisana ovlaštenja Koprivničkih voda vezano uz predmetno postupanje ostala 
nepromijenjena te Koprivničke vode imaju zakonsko ovlaštenje predmetnu djelatnost obavljati 
samostalno ili putem ugovaratelja. 
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Koprivničke vode odlučile su predmetnu djelatnost obavljati putem ugovaratelja, što je 
pozitivno s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, budući da vlasnici nekretnina, 
odnosno korisnici predmetnih usluga, imaju mogućnost izbora između više poduzetnika, u 
konkretnom slučaju njih 11, a što utječe kako na cijenu tako i na kvalitetu pružene usluge. 
 
Da su Koprivničke vode odlučile predmetnu djelatnost obavljati samostalno, navedeno bi bilo 
u skladu sa Zakonom o vodama, odnosno Zakonom o vodnim uslugama, ali bi bilo manje 
poželjno rješenje s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, budući da bi predmetne 
poslove obavljao isključivo jedan poduzetnik. 
 
Predmetnu djelatnost izrade priključka i ugradnje vodomjera mogu obavljati svi poduzetnici koji 
ispune uvjete propisane Pravilnikom, a kojima onda Koprivničke vode izdaju Uvjerenje. 
Sukladno Pravilniku, Uvjerenje se izdaje na rok od dvije godine kao dokaz o tehničkoj 
osposobljenosti izvoditelja. 
 
Iz očitovanja Koprivničkih voda i izvođača licenciranih za izvođenje vodovodnih i 
kanalizacijskih priključaka na uslužnom području Koprivničkih voda, proizlazi kako su izvođači 
radova slobodni prilikom formiranja cijena za izvođenje predmetnih radova te da potencijalni 
korisnici predmetnih usluga, odnosno vlasnici nekretnina, radi obavljanja prethodno navedenih 
poslova stupaju izravno u kontakt s njima, a ne posredstvom Koprivničkih voda. Razlike u 
cijenama poduzetnika razvidne su i iz njihovih očitovanja. 
 
4. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
Na temelju dostavljene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja tijekom prethodnog 
ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), 
sukladno ovlastima iz članka 27. i članka 31. ZZTN-a, na sjednici 28/2019., održanoj 1. 
listopada 2019., razmatralo je navedeni predmet te je donijelo odluku da se inicijativa [...], u 
smislu članka 38. stavaka 5. i 9. ZZTN-a, odbaci jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka 
AZTN-a po službenoj dužnosti radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja 
tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Koprivničke vode, u 
smislu članka 39. ZZTN-a. 
 
Vijeće svoju odluku obrazlaže kako slijedi. 
 
Tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, utvrđeno je kako je djelatnost 
vodnih usluga materija koja je uređena posebnim propisima, na temelju kojih su Koprivničke 
vode zakonski ovlaštene predmetnu djelatnost obavljati samostalno ili putem ugovaratelja. 
 
Koprivničke vode odlučile su djelatnost izvođenja priključaka na komunalne vodne građevine 
obavljati putem ugovaratelja, a ne samostalno, što je pozitivno s aspekta propisa o zaštiti 
tržišnog natjecanja, budući da vlasnici nekretnina, odnosno korisnici predmetnih usluga, imaju 
mogućnost izbora između više poduzetnika, u konkretnom slučaju njih 11, a što utječe kako 
na cijenu tako i na kvalitetu pružene usluge. 
 
Djelatnost izrade priključka i ugradnje vodomjera mogu obavljati svi zainteresirani poduzetnici 
koji ispune uvjete propisane javno dostupnim Pravilnikom, nakon čega im Koprivničke vode 
izdaju Uvjerenje na rok od dvije godine. 
 
Zaključno, prema utvrđenim podacima proizlazi kako su izvođači radova slobodni prilikom 
formiranja cijena za izvođenje predmetnih radova te im se cijene radova razlikuju. 
 
Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju nema dostatno indicija za pokretanje postupka 
utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, po službenoj 
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dužnosti, protiv Koprivničkih voda, u smislu članka 39. ZZTN-a, a vezano za primjenu članka 
13. ZZTN-a. 
 
Stoga je AZTN, na temelju odluke Vijeća, a primjenom članka 38. stavka 5. ZZTN-a, odlučio 
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 ovoga 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 [...]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


