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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 podnositelja koji je zatražio zaštitu identiteta za pokretanje 
postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja 
zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Dimnjačarstvo Valjak d.o.o., sa sjedištem 
u Črešnjevu, Općina Beretinec, Školska 11, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja, u sastavu: Mladen Cerovac, mag. iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur., 
zamjenica predsjednika Vijeća, dr. sc. Mirta Kapural, Denis Matić, dipl. iur. i mr. sc. Ljiljana 
Pavlic, članovi Vijeća, sa sjednice 1/2020., održane 16. siječnja 2020., 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 9. listopada 2019., u smislu 
članka 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine", br. 79/09 i 80/13, dalje: 
ZZTN), inicijativu podnositelja za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg 
položaja protiv poduzetnika Dimnjačarstvo Valjak d.o.o., sa sjedištem u Črešnjevu, Općina 
Beretinec, Školska 11 (dalje: Dimnjačarstvo Valjak). 
 
Naknadno, odnosno podneskom od 7. studenog 2019., podnositelj inicijative zatražio je da 
bude anoniman u smislu članka 37. stavka 5. ZZTN-a, odnosno da se u daljnjim postupanjima 
ne spominje njegovo ime. Navedeno je zatraženo nakon što je AZTN od podnositelja inicijative 
zatražio dodatno očitovanje i nakon što su dopisi poslani poduzetniku Dimnjačarstvo Valjak i 
Općinama [...] i [...], s tim da u dopisima prema općinama nisu niti korišteni podaci podnositelja 
inicijative. AZTN je, u skladu s člankom 37. stavkom 5. ZZTN ocijenio da postoje opravdani 
razlozi i udovoljio zahtjevu podnositelja inicijative da se u daljnjim postupanjima AZTN-a ne 
spominje njegovo ime. 
 
Podnositelj inicijative u bitnome je naveo kako se bavi dimnjačarskim uslugama te se redovito 
javlja na natječaje radi dobivanja koncesije za obavljanje navedenih poslova. Dana [...] u 
elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na području Općine [...]. Na navedeni natječaj pristigle su tri ponude. 
Kriterij za dobivanje koncesije bila je najniže ponuđena cijena koja iznosi 70 posto bodova i 
najviše ponuđena koncesija koja nosi 30 posto bodova. 
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Od tri ponude najpovoljnija je bila ona poduzetnika Dimnjačarstvo Valjak, čiji je ukupan zbroj 
cijena iz cjenika bio najniži. Prema navodima podnositelja inicijative, zbroj cijena [...] stavki 
cjenika tog poduzetnika bio je [...] kuna. Prva sljedeća bila je ponuda [...]. 
 
Na natječaju je pobijedila ponuda Dimnjačarstva Valjak. Prema navodima podnositelja 
inicijative, navedeni je poduzetnik do tako niskog zbroja cijena iz cjenika došao na način da je 
za [...]od [...]stavki cjenika ponudio [...]. Tako je za generalno čišćenje kotla do 1500 kW i preko 
1500 kW ponudio [...] kuna, [...]. Pri tome je napomenuo kako je za uslugu generalnog čišćenja 
kotla iznad 1500 kW potrebno dva radnika koji taj posao rade minimalno pet sati. 
 
Nadalje, podnositelj inicijative navodi kako je komisija od Dimnjačarstva Valjak zatražila 
obrazloženje tako niskih cijena, na što je taj poduzetnik odgovorio kako te usluge stranke ne 
traže, a što, smatra podnositelj inicijative, nije točno. Na kraju navodi kako Dimnjačarstvo 
Valjak korisnicima usluga zaračunava više cijene od onih iz cjenika po kojem je pobijedilo na 
natječaju. Također, pozvao se i na postupanje poduzetnika Dimnjačarstvo Valjak u Općini [...], 
kojoj je uputio i prigovor, a u kojoj je za većinu usluga Dimnjačarstvo Valjak ponudilo cijenu od 
[...] kuna. 
 
Na kraju je naveo da je na isti način izgubio natječaj [...] godine u Općini [...]. Tamo je uložena 
žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, međutim žalba je odbijena jer se 
komisija ne bavi pojedinačnim cijenama cjenika već gleda samo ukupan zbroj cijena. 
 
2. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu 
 
Na temelju predmetne inicijative, kako bi utvrdio 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 
članka 32. točke 1. a) i b) ZZTN-a zatražio očitovanje, podatke i relevantnu dokumentaciju od 
podnositelja inicijative, Dimnjačarstva Valjak i Općine [...] i [...]. 
 
2.1. Dodatna očitovanja podnositelja inicijative  
 
Podnositelj inicijative očitovao se podnescima zaprimljenim 7., 8. i 13. studenog 2019. 
 
U privitku svojih očitovanja dostavio je preslike račune koje je prikupio na području Općine [...] 
i [...], a iz kojih proizlazi, kako navodi podnositelj inicijative, da se Dimnjačarstvo Valjak ne 
pridržava cjenika te naplaćuje dodatne usluge koje ne bi trebale biti naplaćene. 
 
2.2. Očitovanje Općine [...] 
 
Općina [...] očitovala se podneskom zaprimljenim 6. studenog 2011., u kojem je dostavila 
zatražene podatke i dokumentaciju. 
 
Vezano uz upit AZTN-a o tome kontrolira li i na koji način primjenjuju li poduzetnici koji su dobili 
koncesiju one cijene koje su naveli u cjeniku, a na temelju kojega su i dobili koncesiju, prema 
krajnjim korisnicima, Općina [...] navela je kako do sada nije davala koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova, već su se dimnjačarski poslovi obavljali na temelju Ugovora o 
obavljanju dimnjačarske službe te na temelju Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne 
djelatnosti dimnjačarskih poslova. 
 
Vezano uz upit o tome kontrolira li i na koji način primjenjuju li poduzetnici cijene koje su naveli 
u cjeniku prema krajnjim korisnicima, Općina [...] navela je da vrši kontrolu na način da 
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komunalni redar-referent povremeno obilazi s poduzetnikom za vrijeme obavljanja 
dimnjačarskih poslova korisnike te tako ima uvid u naplaćenu uslugu. 
 
Također na upit AZTN-a o tome može li ovlašteni koncesionar tijekom trajanja koncesije 
mijenjati cjenik te mora li im Općina [...] navedeno odobriti, Općina se očitovala na način da je 
navela kako je koncesionar dužan dimnjačarske poslove naplatiti sukladno troškovniku 
(cjeniku) usluga, a sukladno članku 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“, br. 68/18 i 110/18) za cjenik komunalnih usluga i za svaku njegovu izmjenu ili dopunu 
pribaviti prethodnu suglasnost općinskog načelnika jedinice lokalne samouprave na području 
na kojem se isporučuje usluga.  
 
Općina [...] dostavila je preslike Ugovora o zajedničkom obavljanju poslova dimnjačarske 
službe, odnosno Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih 
poslova zaključenih s općinama, odnosno poduzetnicima koji su prije Dimnjačarstva Valjak 
obavljali dimnjačarske poslove na navedenom području. 
 
U privitku svoga očitovanja, Općina [...] dostavila je i Ugovor o koncesiji zaključen [...] s 
poduzetnikom Dimnjačarstvo Valjak. Predmet Ugovora o koncesiji jest davanje koncesije za 
komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine [...] sukladno 
odabranoj ponudi i pripadajućem troškovniku, koji su sastavni dio ugovora. Ugovor se 
zaključuje na [...] godina. 
 
Sukladno članku 6. Ugovora o koncesiji [...].  
 
Člankom 7. ugovora određeno je [...].  
 
Sukladno članku 10. Ugovora o koncesiji [...]. 
 
U privitku ugovora, Općina [...] dostavila je troškovnik-ponudu Dimnjačarstva Valjak za dodjelu 
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine [...]. 
 
2.3. Očitovanje Općine [...] 
 
Općina [...] očitovala se podneskom zaprimljenim 8. studenog 2019. Na upit o tome kontrolira 
li i na koji način primjenjuju li poduzetnici koji su dobili koncesiju cijene koje su naveli u cjeniku, 
Općina je odgovorila da navedeno nije primjenjivo. 
 
Vezano uz upit o tome mogu li poduzetnici koji dobiju koncesiju tijekom trajanja koncesije 
mijenjati cjenik, Općina je navela kako je to primjenjivo na temelju članka 6. Ugovora o dodijeli 
koncesije. 
 
U privitku očitovanja dostavila je presliku Ugovora o koncesiji, zaključenog  [...] s poduzetnikom 
Dimnjačarstvo Valjak, na [...] godina. 
 
Sukladno članku 6. Ugovora [...]. 
 
Člankom 9. Ugovora o koncesiji [...].  
 
U privitku ugovora dostavljen je cjenik Dimnjačarstva Valjak za područje Općine [...]. 
 
Također, Općina [...] dostavila je preslike Ugovora o koncesiji koje je imala zaključene s 
poduzetnicima koji su obavljali dimnjačarske usluge na njenom području prije poduzetnika 
Dimnjačarstvo Valjak, za razdoblje od 2005. do izbora poduzetnika Dimnjačarstvo Valjak. 
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2.4. Očitovanje Dimnjačarstva Valjak 
 
Poduzetnik Dimnjačarstvo Valjak očitovao se podneskom zaprimljenim 11. studenog 2019., u 
kojemu je u bitnome naveo kako cijene njegovih usluga nisu nerealno niske, već su cijene 
usluga podnositelja inicijative nerealno visoke. Pri odmjeravanju cijena i utvrđivanju cjenika 
vodi računa o tržišnoj vrijednosti usluge te životnom standardu i financijskim mogućnostima 
građana na području za koje se prijavljuje na javni natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova. 
 
Osim toga, navodi kako vodi računa i o učestalosti pružanja pojedinih dimnjačarskih usluga te 
su upravo zbog toga znatno snižene cijene za one usluge koje su na tržištu izuzetno rijetko ili 
uopće nisu tražene, kao što je to slučaj s generalnim čišćenjem kotla do 1500 kW i preko 1500 
kW. 
 
Naime, iz iskustva na terenu pokazalo da su neke dimnjačarske usluge često tražene, a neke 
uopće nisu tražene, te se također pokazalo da se visoke cijene dimnjačarskih usluga često ne 
mogu naplatiti. Stoga su upravo ti čimbenici uzeti u obzir pri odmjeravanju cijena i kreiranju 
cjenika. 
 
Naveo je da koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga posjeduje za područje sljedećih 
općina: Zlatar Bistrica, Gornji Kneginec, Bedekovčina, Viškovo, Jalžabet, Sveti Đurđ, Vidovec, 
Sveti Ilija, Stupnik, Bednja, Sveti Križ Začretje te na području grada Čabra. Na navedenim 
područjima ima slične cijene za obavljanje dimnjačarskih usluga, u prilog čemu je dostavio 
cjenike. 
 
Navode podnositelja inicijative da korisnicima usluga zaračunava veće cijene od onih iz cjenika 
po kojem je pobijedio na natječaju smatra netočnim te navodi da se isto može lako utvrditi 
uvidom u preslike računa koje je izdao krajnjim korisnicima dimnjačarskih usluga na 
područjima općina u kojima ima koncesiju. U prilog tome dostavio je preslike izdanih računa. 
 
Zaključno je naveo da podnositelj inicijative koristi sličan cjenik na području Općine [...], iz 
kojeg je razvidno da su maksimalno snižene cijene dimnjačarskih usluga koje su na tržištu 
izuzetno rijetko ili uopće nisu tražene. 
 
U privitku svog očitovanja, između ostalog, dostavio je presliku Ugovora o koncesiji 
zaključenog [...] između Općine [...] i Dimnjačarstva Valjak te presliku Ugovora o koncesiji 
zaključenog  [...]između Općine [...] i Dimnjačarstva Valjak.  
 
3. Činjenice utvrđene tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu 

 
U konkretnom slučaju riječ je materiji koja je uređena posebnim propisima i to: 

- Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18 i 110/18; dalje 
Zakon o komunalnom gospodarstvu);  

- Zakonom o koncesijama („Narodne novine“, br. 69/17; dalje: Zakon o koncesijama);  
- Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16; dalje Zakon o javnoj nabavi) 

te 
- Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne 

novine“, br. 65/17). 
 
Budući da se podnositelj inicijative žalio na postupanje poduzetnika Dimnjačarstvo Valjak i 
vezano uz dobivanje koncesije u Općini [...], a postupak i dodjela koncesije zbivali su se u 
2014. i 2015. godini, u konkretnom slučaju izvršen je uvid i u propise koji su bili na snazi u 
navedeno vrijeme, a to su: 
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- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 36/95., 70/97., 128/99., 
57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 
84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15); 

- Zakon o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12); 
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/11, 143/13 i 13/14) te 
- Uredba o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama 

(„Narodne novine“, br. 10/12). 
 
Utvrđeno je kako u bitnome ne postoji razlika između trenutno važećih i ranijih propisa u dijelu 
u kojem uređuju predmetnu materiju. 
 
Sukladno članku 24. i 25. Zakona o komunalnom gospodarstvu, obavljanje dimnjačarskih 
poslova uslužna je komunalna djelatnost. Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se 
čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama. 
 
Člankom 44. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se koncesijom može steći 
pravo obavljanja komunalnih djelatnosti i pravo korištenja komunalne infrastrukture radi 
obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova. Predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave odlukom određuje komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije. 
 
Sukladno članku 45. i 46. Zakona komunalnom gospodarstvu, davatelj koncesije 
predstavničko je tijelo jedinice lokalne samouprave. Na sva pitanja u vezi s koncesijama, 
uključujući i pitanje načina obračuna naknade za koncesiju, koja nisu uređena Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu, na odgovarajući se način primjenjuju propisi kojima se uređuju 
koncesije. 
 
Vezano uz cjenik komunalnih usluga, u članku 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
određeno je da je isporučitelj komunalne usluge dužan za cjenik komunalnih usluga i za svaku 
njegovu izmjenu ili dopunu pribaviti prethodnu suglasnost gradonačelnika, odnosno općinskog 
načelnika jedinice lokalne samouprave na području na kojem se isporučuje komunalna usluga. 
Prijedlog za davanje suglasnosti sadrži: vrstu komunalne usluge te način obračuna i plaćanja 
te usluge, strukturu cijene komunalne usluge i datum od kojega se primjenjuje cijena. Prijedlog 
za davanje suglasnosti za izmjenu ili dopunu cjenika komunalnih usluga, uz navedene 
podatke, sadrži: predloženu novu cijenu komunalne usluge i njezinu strukturu, postotak 
promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu i razloge za promjenu cijene s detaljnim 
obrazloženjem i izračunom. Gradonačelnik, odnosno općinski načelnik jedinice lokalne 
samouprave dužan je očitovati se u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga za 
pribavljanje prethodne suglasnosti. Ako se gradonačelnik, odnosno općinski načelnik jedinice 
lokalne samouprave ne očituje u navedenom roku smatra se da je suglasnost dana. 
 
Isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se cjenika komunalnih usluga te ga objaviti 
na svojoj oglasnoj ploči i mrežnim stranicama. 
 
Sukladno članku 56. Zakona o komunalnom gospodarstvu, gradonačelnik odnosno općinski 
načelnik jedinice lokalne samouprave na čijem se području isporučuje komunalna usluga 
dužan je u roku od 15 dana od dana primjene nove cijene komunalne usluge o tome obavijestiti 
središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove gospodarstva i upravno tijelo županije 
nadležno za poslove gospodarstva. 
 
Nadzor nad provedbom Zakona o komunalnom gospodarstvu provodi središnje tijelo državne 
uprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva, a što je propisano člankom 118. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 
Inspekcijski nadzor nad provedbom istog zakona, sukladno članku 121., obavljaju ovlašteni 
državni službenici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove financija. Iznimno, 
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inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi kojima se uređuju opći uvjeti isporuke i cijene 
komunalnih usluga obavljaju tržišni inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
poslove gospodarstva. 
 
Sukladno članku 123., novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit 
će se za prekršaj pravna osoba isporučitelj komunalne usluge, između ostalog, ako ne pribavi 
prethodnu suglasnost gradonačelnika odnosno općinskog načelnika jedinice lokalne 
samouprave za cjenik komunalnih usluga ili njegovu izmjenu ili dopunu, cjenik komunalnih 
usluga ili njegovu izmjenu ili dopunu ne objavi na svojoj oglasnoj ploči i na svojim mrežnim 
stranicama te se ne pridržava cjenika komunalnih usluga. 
 
Iz svega navedenog proizlazi kako gradonačelnik, odnosno općinski načelnik jedinice lokalne 
samouprave na području na kojem se isporučuje usluga u konačnici odobrava, odnosno daje 
suglasnost isporučitelju usluga na cijene usluga. 
 
Podnositelj inicijative žalio se na nerealno niske cijene pružanja dimnjačarskih usluga od 
strane Dimnjačarstva Valjak. 
 
S tim u vezi, Zakon o javnoj nabavi u članku 289. stavku 1. određuje kako je javni naručitelj 
obvezan zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, 
objasni cijenu ili trošak naveden u ponudi ako se čini da je ponuda izuzetno niska u odnosu na 
radove, robu ili usluge.  
 
Ako tijekom ocjene dostavljenih podataka postoje određene nejasnoće, javni naručitelj može 
od ponuditelja zatražiti dodatno objašnjenje. 
 
Istim člankom je određeno kada naručitelj može, a kada je obvezan odbiti ponudu. 
 
Osim toga, sukladno članku 22. stavku 1. Pravilnika, naručitelj može od ponuditelja zahtijevati 
objašnjenje ponude ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti: zaprimljene su najmanje tri valjane 
ponude, cijena ili trošak ponude su više od 20% niži od cijene ili troška drugorangirane valjane 
ponude i cijena ili trošak ponude su više od 50% niži od prosječne cijene ili troška preostalih 
valjanih ponuda. 
 
Sukladno stavku 2. tog članka, naručitelj može od ponuditelja zahtijevati objašnjenje ponude, 
ako se čini da je ona izuzetno niska i iz drugih razloga osim onih navedenih u stavku 1. toga 
članka. 
 
Tako je Općina [...], 13. kolovoza 2019., sukladno članku 34. Zakona o koncesijama i članku 
289. Zakona o javnoj nabavi, zatražila od Dimnjačarstva Valjak objašnjenje, odnosno 
podatke/dokaze koji objašnjavaju cijenu ponude. 
 
Dimnjačarstvo Valjak općini se na njezin zahtjev očitovalo podneskom zaprimljenim 20. 
kolovoza 2019., u kojem je vezano uz objašnjenje niske cijene ponude navelo kako je u 
dokumentaciji za nadmetanje Općine [...] kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja bila 
najniža ponuđena cijena usluga u troškovniku, što se boduje 70%. Stoga je Dimnjačarstvo 
Valjak snizilo cijene koliko je to bilo moguće. Tako cijene za čišćenje dimnjaka iznose [...] kuna, 
dok su u poslovnim objektima neke cijene usluga smanjene jer stranke te usluge ne traže, kao 
što su: konzerviranje, čišćenje velikih kotlova, spaljivanje. Što se tiče spaljivanja dimnjaka, u 
današnje vrijeme, smatra Dimnjačarstvo Valjak, više je zastupljeno strojno skidanje smole sa 
stjenke dimnjaka zbog toga što je efikasnije, nema opasnosti od eksplozije te nije potrebno 
obavijestiti vatrogasnu službu. Stoga su cijene snižene da bi troškovnik bio niži. Na terenu se 
pokazalo da visoke cijene rezultiraju negativno na rad sa strankama, a i teško ih je neki put 
naplatiti. 
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Općina [...] prihvatila je navedeno objašnjenje poduzetnika Dimnjačarstvo Valjak budući da je 
s njime sklopila Ugovor o koncesiji. 
 
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 1/2020., održanoj 16. siječnja 
2020., razmatralo je navedeni predmet te je donijelo odluku da se inicijativa podnositelja 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 Dimnjačarstvo Valjak, 
u smislu članka 39. ZZTN-a, a primjenom članka 13. ZZTN-a. 
 
Vijeće svoju odluku obrazlaže kako slijedi. 
 
U konkretnom slučaju riječ je o materiji koja je detaljno uređena posebnim propisima, 
prvenstveno Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o javnoj nabavi. 
 
Poduzetnik Dimnjačarstvo Valjak stekao je pravo obavljanja dimnjačarskih poslova na 

području Općine [...] i Općine [...] na temelju ugovora o koncesiji, nakon provedenog postupka 

javnog nadmetanja koji su navedene općine sastavljale prema vlastitom nahođenju i kriterijima 
koje su same odredile. 
 
Cjenik usluga sastavni je dio Ugovora o koncesiji na temelju kojega je, između ostalog, izvršen 
i izbor primatelja koncesije. Za svaku izmjenu, odnosno dopunu cjenika, koncesionaru je 
potrebna prethodna suglasnost gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika. Također, 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu predviđeno je prekršajno kažnjavanje isporučitelja 
komunalnih usluga, između ostalog, ako ne pribavi prethodnu suglasnost gradonačelnika 
odnosno općinskog načelnika jedinice lokalne samouprave za cjenik komunalnih usluga ili 
njegovu izmjenu ili dopunu te ako se ne pridržava cjenika komunalnih usluga. 
 
Iz navedenog proizlazi kako koncesionar nije slobodan prilikom određivanja cijena svojih 
usluga, odnosno dužan je pridržavati se cjenika na temelju kojega je dobio koncesiju, a za 
svaku izmjenu i dopunu cjenika potrebna mu je suglasnost općinskog načelnika, odnosno 
gradonačelnika. 
 
Drugim riječima, jedinica lokalne samouprave u okviru je svojih ovlasti i nadležnosti de facto 
regulator cijena usluga koje se odnose na komunalne djelatnosti obuhvaćene propisima o 
komunalnom gospodarstvu. 
 
Slijedom navedenog, nisu utvrđene indicije za pokretanje postupka pred AZTN-om, budući da 
je poduzetnik Dimnjačarstvo Valjak odabran na javnom nadmetanju na koje se, pored njega, 
mogao javiti bilo koji drugi poduzetnik koji ispunjava propisane uvjete, a njegove su ponuđene 

cijene pružanja dimnjačarskih usluga odobrile Općina [...] i Općina [...], koje su sukladno 

posebnim propisima dužne osigurati pravilno obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja 
dimnjačarskih poslova te su nadležne u svakom trenutku intervenirati kod promjena cjenika 
koje rezultiraju izraženim promjenama za korisnike. 
 
Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju nema dostatnih indicija za pokretanje postupka 
utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, po službenoj 
dužnosti, protiv Dimnjačarstva Valjak, u smislu članka 39. ZZTN-a, a vezano za primjenu 
članka 13. ZZTN-a. 
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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 [...]. 

 

 

 

 

 


