
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: UP/I-030-02/06-01/26 
Urbroj: 580-02-06-10-12 
Zagreb, 13. srpnja 2006. 
 
 
 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 34. i 35. stavka 1. točka 2. i 5. i 
članka 41. stavak 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 
122/03) i članka 125. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku («Narodne 
novine», broj 53/91 i 103/96), po službenoj dužnosti temeljem inicijative iz anonimne 
predstavke od 26. travnja 2006. za pokretanjem postupka radi utvrđivanja sprječavanja, 
ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja od strane poduzetnika Viadukt d.d., sa 
sjedištem u Zagrebu, Kranjčevićeva 2, Hidroelektra niskogradnja d.d., sa sjedištem u 
Zagrebu, Zeleni trg 6a, Konstruktor-inženjering d.d., sa sjedištem u Splitu, Svačićeva 4/1 
i Industrogradnja d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 66, temeljem odluke Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja, donesene na 65. sjednici, održanoj 13. srpnja 2006., 
donosi sljedeći  
 
 
ZAKLJUČAK 
 
Odbacuje se zahtjev jer nema uvjeta za pokretanje postupka. 
 
 
 
Obrazloženje 
 
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 26. travnja 2006. 
prijavu anonimnog podnositelja u čijem privitku je dostavljen preslik Sporazuma, kojeg 
su 19. rujna 2005. sklopili poduzetnici Viadukt d.d., Konstruktor-inženjering d.d. i 
Hidroelektra niskogradnja d.d. s poduzetnikom Industrogradnja d.d.  
 
Iz prijave u bitnome proizlazi da su se predmetnim sporazum, poduzetnici, potpisnici 
istog, obvezali zajednički raditi na ponudama za međunarodne natječaje koje raspisuju 
investitori HAC, HC i ARZ. Također se navodi, da su se rečeni poduzetnici u članku 3. 
Sporazuma obvezali da će, ukoliko ugovore sve natječaje sa spomenutim investitorima, 
s poduzetnikom Industrogradnja d.d. ugovoriti radove u vrijednosti od * kuna godišnje. 
 
 
 
 
 



Rečenu prijavu anonimnog podnositelja Agencija je prihvatila kao inicijativu za 
pokretanje postupka po službenoj dužnosti, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja 
ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma iz članka 9. 
ZZTN, a u svrhu zaštite javnog interesa. Ovo iz razloga što je u članku 124. stavku 2. 
Zakona o općem upravnom postupku propisano da pri pokretanju upravnog postupka po 
službenoj dužnosti nadležno tijelo u obzir uzima i eventualne predstavke građana i 
ogranizacija i upozorenja drugih tijela.  
 
Budući da je Agencija, u smislu članka 37. točka 7. do 9. Zakona o zaštiti tržišnog 
natjecanja («Narodne novine», broj 122/03; dalje: ZZTN), ovlaštena prikupljati podatke i 
obavijesti od poduzetnika o stanju na pojedinim tržištima, a radi utvrđivanja postojanja 
uvjeta za donošenje zaključka o pokretanju postupka u smislu članka 41. i 46. ZZTN, 
radi ocjene sporazuma u smislu članka 9. ZZTN, odnosno radi utvrđivanja je li u 
konretnom slučaju riječ o zabranjenom sporazumu, poduzetnici, potpisnici spomenutog 
Sporazuma su, dopisom od 27. travnja 2006. pozvani na dostavu pisanog očitovanja 
glede razloga sklapanja tog Sporazuma kao i radi pojašnjenja načina primijene istog u 
praksi. 
 
Slijedom traženog, Agencija je, u naznačenom roku, zaprimila pisana očitovanja 
poduzetnika Viadukt d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Kranjčevićeva 2, Hidroelektra 
niskogradnja d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Zeleni trg 6a, Konstruktor-inženjering d.d., sa 
sjedištem u Splitu, Svačićeva 4/1 i Industrogradnja d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Savska 
cesta 66. 
 
Iz navedenih pisanih očitovanja u bitnome proizlazi da je u konkretnom slučaju riječ o 
poslovnoj suradnji gore spomenutih poduzetnika vezano uz mogućnost zajedničkog 
sudjelovanja na velikim međunarodnim natječajima. Naime, rečeni poduzetnici 
sudjelujući samostalno na međunarodnim natječajima ne mogu udovoljiti svim uvjetima 
iz natječaja, te su stoga sklopili predmetni Sporazum kako bi na taj način ispunili sve 
tražene uvjete. 
 
Pojašnjavajući odredbu članka 3. Sporazuma, kojim su se poduzetnici obvezali da će, 
ukoliko ugovore sve natječaje sa spomenutim investitorima, s poduzetnikom 
Industrogradnja d.d. ugovoriti radove u vrijednosti od *kuna godišnje, u očitovanju se 
navodi da razlog sklapanja ovakve odredbe proizlazi iz činjenice da u vrijeme sklapanja 
Sporazuma poduzetnik Industrogradnja d.d. nije, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, 
ispunjavao ni uvjete za samostalno sudjelovanja na raspisanim natječajima niti kao 
suizvođač, ali je uz suglasnost krajnjeg naručitalja ispunjavao uvjete za sudjelovanje na 
natečajima kao podizvođač jer taj poduzetnik raspolaže s određenim resursima i radnom 
snagom koji nedostaju potpisnicima Sporazuma, osobito u području gradnje vijadukata, 
te objekata za naplatu i održavanje. 
 
S tim u svezi, poduzetnik Industrogradnja d.d. je 12. svibnja 2006. dostavio pisano 
očitovanje u kojem se detaljnije pojašnjava razlog ugovoranja navedene odredbe 
Sporazuma. Naime, u očitovanju se navodi da je račun poduzetnika Industrogradnja d.d. 
u nekim razdobljima bio blokiran te da stoga ne može niti samostalno ili u joint venture s 
nekim poduzetnikom sudjelovati na javnim natječajima koje raspisuju HAC, ARZ ili 
Hrvatske ceste d.o.o. Ovo iz razloga što se u ponudbenim tenderima od ponuditelja traži 
da s BON-om 2/SOL-om 2 dokažu da nisu u zadnjih šest (6) mjeseci bili u ukupnoj 
blokadi više od 15 dana.  
 



Budući da je blokada poduzetnika Industrogradnje d.d. veća od traženih uvjeta, rečeni 
poduzetnik može na javnim natječajima sudjelovati samo kao podizvođač uz suglasnost 
krajnjeg naručitelja. 
 
Nadalje, Agencija je dopisom od 30. svibnja 2006. od poduzetnika Konstruktor –
inženjering d.o.o. zatražila dostavu preslika javnog natječaja objavljenog za II B fazu 
izgradnje AC Rijeka-Zagreb, na kojem su zajedničkom ponudom sudjelovali poduzetnici, 
potpisnici Sporazuma, te preslik zapisnika s javnog otvaranja ponuda za gore spomenuti 
natječaj. 
 
Dana 7. lipnja 2006. Agencija je zaprimila traženu dokumentaciju te izvršivši uvid u istu 
utvrdila sljedeće: 
 
a) Trgovačko društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada 
Vukovara 54, raspisalo je 12. lipnja 2005. međunarodni natječaj za II B fazu izgradnje-
dopuna na puni profil dionica Kikovica-Stara Sušica, i to za dionici Kikovica-Oštrovica, 
dionicu Oštrovica-Vrata, dionicu Vrata-Delnice, dionicu Delnice-Kupjak i dionicu Kupjak-
Stara Sušica. 
 
b) Dana 6. siječnja 2006. naručitelj je uputio poduzetnicima Viadukt d.d, Hidroelektra 
niskogradnja d.d. i Konstruktor-inženjering d.d., dopis kojim su obaviješteni o rezultatima 
pretkvalifikacije, odnosno da su se rečeni poduzetnici pretkvalificirali za podnošenje 
ponude za sklapanje ugovora za svaku od gore spomenutih dionica. 
 
c) Javno otvaranje ponuda za izvedbu radova II B faze izgradnje autoceste Rijeka-
Zagreb, održano je 1. ožujka 2006. Iz priloženog preslika zapisnika o otvaranju ponuda 
očigledno proizlazi da su pored poduzetnika, sudionika Sporazuma (tzv. Poslovna 
udruga) sudjelovali i drugi poduzetnici, sa sjedištima izvan području Republike Hrvatske. 
 
d) Na listi predloženih podizvoditelja koja se nalazila u privitku zajedničke ponude 
poduzetnika Viadukt d.d, Hidroelektra niskogradnja d.d. i Konstruktor-inženjering d.d., 
vidljivo je da se na istoj osim poduzetenika Industrogradnja d.d. nalazi još nekoliko 
poduzetnika (primjerice Strabag d.o.o. i Ingra d.o.o.) 
 
II. Razmatrajući ovaj predmet, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je na 65. sjednici, 
održanoj 13. srpnja 2006., sukladno ovlastima iz članka 34. i članka 35. stavka 1. točka 
2. i 5. ZZTN, u smislu članka 41. stavka 2. ZZTN i članka 125. stavka 2. Zakona o 
općem upravnom postupku, donijelo odluku o odbacivanju zahtjeva za pokretanje 
postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja 
sklapanjem zabranjenog sporazuma iz članka 9. ZZTN, protiv poduzetnika Viadukt d.d., 
Hidroelektra niskogradnja d.d., Konstruktor-inženjering d.d., i Industrogradnja d.d., jer 
nema uvjeta za njegovo pokretanje. 
 
Ovakvu odluku Vijeće temelji na činjenici da u konkretnom slučaju nije riječ o 
zabranjenom sporazumu u smislu članka 9. ZZTN, odnosno nije riječ o sporazumu kojim 
se spriječava, ograničava ili narušava tržišno natjecanje nego je riječ o poslovnoj 
suradnji poduzetnika radi ispunjavanja svih uvjeta iz međunarodnih natječaja, koje kao 
pojedinačni sudionici ne bi mogli ispuniti.   
 
 
 



Naime, u konkretnom slučaju je riječ o horizontalnom sporazumu u kojem suradnja ne 
dovodi do koordinacije natjecateljskog ponašanja sudionika tog sporazuma na tržištu jer 
je, kao što je već rečeno, riječ o suradnji između konkurenata koji ne mogu samostalno 
izvoditi projekte ili aktivnosti koji proizlaze iz te suradnje, te koji u cilju zadržavanja 
konkurentskog položaja na tržištu moraju surađivati u svezi s podjelom rizika, smanjenja 
troškova, udruživanjem tehnološkog znanja i slično. 
  
Iz zaprimljenih očitovanja poduzetnika proizlazilo je da u konkretnom slučaju nije riječ o 
postupanju protivnom odredbama ZZTN, te da time nisu ispunjeni ni uvjeti za formalno 
pokretanje postupka po službenoj dužnosti, u smislu članka 46. ZZTN.  
 
S obzirom da nije bilo potrebe za pokretanjem postupka radi zaštite javnog interesa, 
odlučeno je kao u izreci ovoga zaključka. 
 
Međutim, Agencija upozorava poduzetnike, sudionike Sporazuma, da će bilo kakav drugi 
sporazum između ovih poduzetnika, tržišnih takmaca, a koji bi prelazio okvire 
zajedničkog sudjelovanja na međunarodnim natječajima na kojima ne bi mogli svaki 
pojedinačno sudjelovati, biti predmetom postupka pred Agencijom bilo po službenoj 
dužnosti bilo po zahtjevu stranke. Takav sporazum bio bi ocjenjen kao zabranjeni 
sporazum u smislu članka 9. stavka 1. ZZTN (kartelni sporazum), što predstavlja tešku 
povredu odredaba rečenog zakona, a za što je propisana vrlo visoka novčana kazna u 
članku 61. ZZTN.  
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovog zaključka žalba nije dopuštena ali nezadovoljna stranka može pokrenuti 
upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana 
računajući od dana dostave ovog zaključka. 
 
 
 
Predsjednica Vijeća za zaštitu  
tržišnog natjecanja 
 
 
Olgica Spevec 
 
 
 
Dostaviti:
1. Viadukt d.d. (n/r gosp. dr. Đure Dekanovića, predsjednika Uprave), Kranjčevićeva 2,    
    10000 Zagreb, 
2. Hidroelektra niskogradnja d.d. (n/r gosp. Rade Pilipovića, direktora), Zeleni trg 6a,  
    10000 Zagreb, 
3. Konstruktor-inženjering d.d. (n/r gosp. mr. sc. Željka Žderića, direktora), Svačićeva  
    4/1, 21000 Split,  
4. Industrogradnja d.d. (n/r gosp. Zvonimira Matića, predsjednika Uprave) Savska cesta  
    66, 
5. Na oglasnoj ploči Agencije, 
6. Pismohrana, ovdje.  



Napomena: Podatak označen * predstavlja poslovnu tajnu poduzetnika te je u smislu 
članka 51. ZZTN izuzet od objavljivanja. 


