
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: 011-01/15-02/038 
Urbroj: 580-12/26-15-003 
Zagreb, 4. studenoga 2015. 
 
 

Grad Velika Gorica 
Upravni odjel za komunalne 
djelatnosti i promet 
g. Dubravko Katulić, pročelnik 
 
Trg kralja Tomislava 34 
10409 Velika Gorica 

 
 
 
Predmet: Grad Velika Gorica 

- dokumentacija za nadmetanje radi obavljanja dimnjačarskih poslova 
- mišljenje; dostavlja se 

 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 27. listopada 2015. 
zahtjev Grada Velike Gorice kojim se traži mišljenje Agencije o uvjetu natječaja radi davanja 
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova.  
 
Grad Velika Gorica u zahtjevu navodi kako je sukladno članku 8. Odluke o obavljanju 
dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 1/2015; dalje: Odluka), 
određeno da su ponuditelji u ponudi dužni priložiti preslike svjedodžbi i drugih odgovarajućih 
dokumenta koji dokazuju stručnu spremu ili kvalifikaciju zaposlenika.  
 
Radi pružanja kvalitetnijih i stručnijih usluga krajnjim korisnicima dimnjačarskih usluga Grad 
Velika Gorica ima namjeru u dokumentaciji za nadmetanje za koncesiju kao dokaz stručne 
sposobnosti odrediti kao uvjet posjedovanje certifikata ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.  
 
Slijedom navedenog, Grad Velika Gorica temeljem članka 25. Zakona o zaštiti tržišnog 
natjecanja (Narodne novine, broj 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN) traži mišljenje Agencije o 
određivanju certifikata ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 kao dokaza za stručnu sposobnost 
na predmetnom nadmetanju. 
 
Agencija 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, mr.sc. Tatjana Peroković i Denis Matić, dipl.iur., članovi Vijeća, sa 
40/2015. sjednice, održane 4. studenoga 2015., temeljem članaka 25. stavka 3., 30. točke 7. 
i 31. ZZTN-a, donijela sljedeće  
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MIŠLJENJE 
 
Agencija načelno podržava određivanje uvjeta natječaja (nadmetanja) za davanje koncesije 
radi obavljanja dimnjačarskih poslova kojima će se osigurati viša razina kvalitete pružanja 
usluge uvođenjem sustava norme ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.  
 
Međutim, Agencija skreće pozornost na sljedeće. 
 
Temeljem članka 8. Odluke, ponuditelji nisu dužni priložiti isprave kojima dokazuju 
posjedovanje ISO norme, već samo preslike isprava kojima se dokazuje stručna sprema ili 
kvalifikacija te izjave ili račune o posjedovanju minimalne tehničke opremljenosti za 
obavljanje dimnjačarske djelatnosti.  
 
Stoga se može zaključiti kako pojedini ili svi zainteresirani poduzetnici, potencijalni ponuditelji 
u ovom trenutku ne posjeduju certifikate ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, budući da ih 
prema citiranoj odredbi Odluke nisu niti morali posjedovati. 
 
Slijedom toga, Agencija smatra kako je potrebno potencijalnim ponuditeljima odnosno 
zainteresiranim poduzetnicima osigurati primjereno razdoblje prilagodbe za pribavljanje 
certifikata ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 jer bi u protivnom ispunjavanje toga novog, 
odnosno dodatnog uvjeta moglo predstavljati ograničenje za pristup tržištu.  
 
Određivanje primjerenog roka za pribavljanje ISO certifikata posebno je važno ako bi u 
konkretnom slučaju u trenutku raspisivanja natječaja taj uvjet ispunjavao mali broj 
potencijalnih ponuditelja (a napose ako traženi uvjet ispunjava samo jedan poduzetnik) te 
ukoliko je pribavljanje i održavanje ISO norme povezano sa izdvajanjem značajnih 
financijskih sredstava (ulaganjima).  
 
U tom smislu određivanje primjerenog roka za stjecanje i dostavu navedene isprave (ISO 
norme) od strane naručitelja/davatelja koncesije ima za svrhu da svi zainteresirani ponuditelji 
mogu sudjelovati u postupku dodjele koncesije pod jednakim uvjetima. 
 
Također, u smislu članka 5. i članka 8. Odluke, Agencija zaključuje se kako se posjedovanje 
ISO certifikata ne bi trebalo smatrati odlučujućim uvjetom za obavljanje dimnjačarskih 
poslova. Prema saznanjima Agencije, predmetne norme kao uvjet za dobivanje koncesije 
radi obavljanja dimnjačarskih poslova nije odredila niti jedna jedinica lokalne samouprave 
odnosno davatelj koncesije. 
 
Stoga Agencija, ne ulazeći pritom u ovlast Grada Velike Gorice kao davatelja koncesije, 
predlaže da se pitanje posjedovanja norme ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 razmotri u 
smislu dodatnih bodova/prednosti/uvjeta, prilikom donošenja odluke o odabiru, a ne u smislu 
odlučujućeg (isključujućeg) uvjeta za pristup natječaju odnosno tržištu.  
 
Poželjno je određivanje uvjeta natječaja na način da se u najvećoj mogućoj mjeri osigura 
kvaliteta, stručnost i sigurnost izvršavanja predmeta ugovora, a posebno kada se natječaj 
odnosi na sigurnost i zdravlje ljudi međutim, uvjeti natječaja ne smiju biti prekomjerni te ne 
smiju predstavljati pretjerano opterećenje za poduzetnika, odnosno ponuditelja.  
 
Međutim, isključivo s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, Agencija ukazuje kako  
naručitelj/davatelj koncesije, uvjete za obavljanje djelatnosti u postupku nadmetanja treba 
odrediti na način koji je primjeren predmetu ugovora kako se uvjetima natječaja ne bi stvorile 
neopravdane prepreke kojima se ograničava tržišno natjecanje.  
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Drugim riječima, naručitelj pri utvrđivanju kriterija (npr. tehničkih i stručnih specifikacija) uvijek 
treba voditi računa o tome da se tim kriterijima ne pogoduje određenom ponuditelju ili grupi 
ponuditelja ili pak da se isključuje pojedinog ponuditelja ili grupu ponuditelja.  
 
Predmetno mišljenje Agencija je donijela isključivo s aspekta propisa za zaštitu tržišnog 
natjecanja, budući da temeljem članka 11. stavka 4. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu 
ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 22/12, 
39/13, 125/13 i 148/13), Ministarstvo gospodarstva između ostalog obavlja upravne i druge 
poslove koji se odnose na razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava javnih nabava, 
unapređenje i razvoj sustava koncesija u području svoje nadležnosti i nadzor nad njegovim 
provođenjem.  
 
 
 
 
 
S poštovanjem, 
 
Predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag.iur. 
 
 

 


