
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasa: UP/I 034-03/16-01/026 
Urbroj: 580-09/64-2016-003 
Zagreb, 12. prosinca 2016. 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka 38. stavka 5. i 9., te 
članka 58. stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj: 
79/09 i 80/13), temeljem inicijative podnositelja za zaštićenim identitetom, za pokretanje 
postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja 
sklapanjem zabranjenog sporazuma protiv Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, 
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., mr.sc. Ljiljana Pavlic, dipl.oec. i mr.sc. Tatjana Peroković, dipl.oec., članovi Vijeća, 
sa 37/2016 sjednice, održane 12. prosinca 2016., donosi sljedeće 
 
 
 
RJEŠENJE 
 
Inicijativa se odbacuje jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.  
 
 
Obrazloženje 
 
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je, u smislu članka 37. Zakona o 
zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/2009 i 80/2013; dalje: ZZTN) 31. 
listopada 2016., zaprimila inicijativu za pokretanje postupka protiv Grada Zagreba, Trg 
Stjepana Radića 1, Zagreb, radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem 
zabranjenog sporazuma u smislu članka 39., a primjenom članka 8. ZZTN-a. 
 
Podnositelj inicijative je od Agencije u smislu članka 37. stavka 5. ZZTN-a zatražio zaštitu 
identiteta, a koji zahtjev Agencija smatra opravdanim. 
 
U inicijativi, i dopuni iste koju je podnositelj dostavio u spis 11. studenoga 2016., u bitnome 
se navodi kako je javni naručitelj Grad Zagreb raspisao otvoreni postupak javne nabave s 
namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s tri gospodarska subjekta na razdoblje od četiri 
godine u predmetu nabave „Kruh i krušni proizvodi za potrebe dječjih vrtića i osnovnih škola, 
evidencijski broj nabave 460-2016-EVV, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske pod brojem 2016/S 002-0015768 dana 15. srpnja 2016. 
 
Na navedeni natječaj prijavili su se Mlinar d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 228 
C (dalje: Mlinar), s ponudom u visini od […] kuna, Zagrebačke pekarne Klara d.d. sa 
sjedištem u Zagrebu, Utrinjska 48 (dalje: ZP Klara), s ponudom u visini od […] kuna, Spuga-
K d.o.o. sa sjedištem u Kutini, Vinkovačka 2 (dalje: Spuga-K), s ponudom u visini od […] 
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kuna, i Pan Pek d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Planinska 2c, s ponudom u visini od […] 
kuna. 
 
Odlukom o odabiru klasa: 400-01/16-006/95, urbroj: 251-26-22/011-16-19 ML od dana 19. 
rujna 2016. godine odabrana je ponuda ponuditelja Spuga-K, ponuda ZP Klare i ponuda 
Mlinara.  
 
Budući da, sukladno članku 99. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 
143/13 i 13/14) izvršnošću odluke o odabiru nastaje okvirni sporazum, odnosno ugovor o 
javnoj nabavi, podnositelj smatra da postoji nadležnost Agencije budući da postoje indicije da 
je u postupku javne nabave došlo do sklapanja zabranjenih sporazuma odnosno da je 
ponuda posljedica postupanja koja su u suprotnosti s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.  
 
Podnositelj inicijative ističe kako je nejasno kako je mogla biti prihvaćena ponuda društva 
Mlinar u visini od […] kuna, ako je procijenjena vrijednost nabave sukladno objavljenoj 
dokumentaciji za nadmetanje 22.000.000,00 kuna.  
 
Također, navodi kako cijena navedena u ponudi poduzetnika Spuga-K predstavlja cijenu koja 
je znatno niža od stvarne tržišne cijene kruha i pekarskih proizvoda. 
 
Davanjem takve ponude od strane društva Spuga-K, odnosno prihvatom takve ponude od 
strane Grada Zagreba i donošenjem Odluke o odabiru, sklopljen je, prema mišljenju 
podnositelja inicijative, zabranjeni sporazum u smislu članka 8. ZZTN-a. Podnositelj 
inicijative smatra da je posljedica takvog sporazuma narušavanje tržišnog natjecanja, a 
budući da se istim neizravno utvrđuju prodajne cijene kruha i pekarskih proizvoda, i to znatno 
niže od stvarnih tržišnih cijena.  
 
Prema mišljenju podnositelja inicijative, matematički je nemoguća proizvodnja kruha i 
pekarskih proizvoda po cijenama kako je to navedeno u ponudi društva Spuga-K, a da takva 
proizvodnja donosi dobit ponuditelju, već upravo suprotno, proizvodnja po takvim cijenama 
značila bi gubitak za ponuditelja.  
 
Zaključno, podnositelj inicijative predlaže donošenje privremene mjere zabrane sklapanja 
ugovora o javnoj nabavi između Grada Zagreba i poduzetnika Spuga-K, ZP Klara i Mlinar, a 
čije sklapanje slijedi nakon sklapanja okvirnog sporazuma s tri gospodarska subjekta na 
razdoblje od četiri godine u predmetu nabave „Kruh i krušni proizvodi za potrebe dječjih 
vrtića i osnovnih škola", jer bi sklapanje takvog ugovora uzrokovalo značajnu i nepopravljivu 
štetu za tržišno natjecanje u smislu članka 51. ZZTN-a. 
 
 
II. 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 31. ZZTN-a, na sjednici 37/2016, održanoj 12. prosinca 2016., 
razmatralo je navedeni predmet te je donijelo odluku da se inicijativa podnositelja sa 
zaštićenim identitetom, u smislu članka 38. stavka 5. ZZTN-a odbaci jer ne postoje uvjeti za 
pokretanje postupka Agencije po službenoj dužnosti protiv Grada Zagreba radi utvrđivanja 
sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog 
sporazuma u smislu članka 38. stavaka 1. i 3. te članka 39. ZZTN-a, a vezano uz primjenu 
članka 8. ZZTN-a.  
 
Člankom 8. stavkom 1. ZZTN-a zabranjeni su svi sporazumi između dva ili više neovisnih 
poduzetnika, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje, koje kao cilj ili posljedicu 
imaju narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, a osobito oni kojima se:  
1. izravno ili neizravno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, odnosno drugi trgovinski uvjeti,  
2. ograničava ili nadzire proizvodnja, tržište, tehnološki razvoj ili ulaganje, 
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3. dijele tržišta ili izvori nabave, 
4. primjenjuju nejednaki uvjeti na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima, čime ih se 
dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju, 
5. uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih strana dodatnih obveza, 
koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih ugovora.  
 
Kako se u smislu članka 3. ZZTN-a poduzetnikom smatra osoba koja obavlja gospodarsku 
djelatnost bez obzira na pravni status i način na koji se financira, javni naručitelj, u 
konkretnom slučaju Grad Zagreb, može se smatrati poduzetnikom u smislu propisa o zaštiti 
tržišnog natjecanja samo u slučaju kada na tržištu nudi proizvode i usluge. Tako aktivnosti 
Grada Zagreba koje se odnose na javnu nabavu, u kojoj je on naručitelj robe, usluga ili 
radova ne čine ga poduzetnikom u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. 
 
Slijedom navedenog, prihvat ponude ponuditelja Spuga-K u predmetnom postupku javne 
nabave od strane Grada Zagreba, na koji ukazuje podnositelj inicijative, ne može se smatrati 
sporazumom u smislu članka 8. ZZTN-a.  
 
Ugovori naručitelja i ponuditelja u postupcima javne nabave su isključivo predmet propisa o 
javnoj nabavi ili onih s područja kaznenog zakonodavstva. 
 
Kada je riječ o postupcima javne nabave, propisi o zaštiti tržišnog natjecanja mogu se 
primijeniti isključivo na poduzetnike koji se u tim postupcima javljaju kao ponuditelji.  
 
Tada je riječ o prethodnom sporazumu između konkurenata kojim oni unaprijed dogovaraju 
redoslijed kojim će se javljati na javne natječaje i uvjete (prvenstveno cijene) koje će nuditi 
naručiteljima. Takav sporazum ima sve značajke kartela, koji isključuje tržišno natjecanje i 
time onemogućuje postizanje svrhe javnog natječaja. 
 
Točkom 22. Dokumentacije za nadmetanje u predmetnom postupku javne nabave, određeno 
je kako je cijena ponude promjenjiva na način da u postupku sklapanja ugovora o javnoj 
nabavi i/ili izdavanja ugovor-narudžbenica o javnoj nabavi, temeljem pisanog zahtjeva 
naručitelja da dostavi dopunu ponude ili novu ponudu, cijene stavaka (jedinične cijene) 
gospodarski subjekt može mijenjati samo na niže u odnosu na cijene stavaka ponuđene u 
postupku javne nabave za sklapanje predmetnog okvirnog sporazuma. 
 
Uzimajući u obzir ponude poduzetnika Spuga-K, ZP Klara i Mlinar, kao i navode inicijative, 
ne postoje nikakvi dokazi pa niti indicije da su navedeni ponuditelji u predmetnom postupku 
javne nabave sklopili zabranjeni sporazum s ciljem isključivanja tržišnog natjecanja i 
postizanja više cijene svojih proizvoda. 
 
Slijedom navedenog, iz inicijative i dokumentacije dostavljene uz istu ne proizlaze indicije 
dostatne za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem 
zabranjenog sporazuma u smislu članka 39. ZZTN-a.  
 
Agencija također napominje da nadzor u svrhu otklanjanja ili sprječavanja nepravilnosti koje 
mogu nastati ili su nastale kao posljedica povrede Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih 
propisa u području javne nabave, primjerice u slučaju neuobičajeno niske cijene ponude iz 
članka 91. Zakona o javnoj nabavi, kao i utvrđivanje jesu li u pojedinim postupcima javne 
nabave ostvarena sva bitna obilježja kaznenog djela zlouporabe u postupku javne nabave u 
smislu članka 254. Kaznenog zakona (Narodne novine broj 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15), u 
nadležnosti su drugih tijela i/ili institucija, različitih od Agencije. 
 
Stoga je Agencija, na temelju odluke Vijeća, odlučila kao u izreci ovog rješenja.  
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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 30 (trideset) 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. 
 
 


