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U IM E  R E P U B L IK E  H R V A T S K E

P R E S U D A

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda 
dr. se. Sanje Otočan predsjednice vijeća. Sanje Štefan i Ljiljane Karlovčan-Đurović, članica 
vijeća te više sudske savjetnice Lane Štok, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja 
Salesianer Miettex Lotos d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 169, kojeg zastupa odvjetnik 

 
protiv tuženika Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, Zagreb, Savska cesta 41, uz 
sudjelovanje zainteresirane osobe Krokoteks d.o.o., Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka 1. koju 
zastupa opunomoćenica * zainteresirane osobe
Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (URIHO), 
Zagreb, Avenija M. Držića 1, radi tržišnog natjecanja, na sjednici vijeća održanoj 25. veljače 
2021.

p r e s u d i o  j e

I. Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I- 
034-03/20-01/014. urbroj: 580-09/64-2020-003 od 22. listopada 2020.

II. Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora.

Obrazloženje

Pobijanim rješenjem tuženika, klasa: UP/I-034-03/20-01/014, urbroj: 580-09/64-2020- 
003 od 22. listopada 2020. odbačena je tužiteljeva inicijativa za pokretanje postupka po 
službenoj dužnosti.

Protiv navedenog rješenja tuženika tužitelj podnosi tužbu u kojoj u bitnom ističe da 
pobijano rješenje tuženika ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama odnosno navedene 
razloge smatra nejasnima i kontradiktornima, dok je izreka kontradiktorna obrazloženju. Ističe 
da je u rješenju navedeno ,.da propisima o zaštiti tržišnog natjecanja u nadležnosti AZTN-a 
nema mjesta u postupcima javne nabave'4, dok se u nastavku navodi da se ponekad 
primjenjuju. Tužitelj smatra da se Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (,.Narodne novine'4, 
79/09. i 80/13.; u daljnjem tekstu: ZZTN) primjenjuje i u postupcima javne nabave. Ističe da 
je u konkretnom slučaju riječ o zabranjenom sporazumu na strani ponuditelja kojim se 
ograničava odnosno znatno narušava odnosno sprječava i ukida tržišno natjecanje. Mišljenja 
je da tuženik nije s dužnom pažnjom razmotrio tužiteljevu inicijativu. Naglašava da su uvjeti 
u postupku javne nabave u vezi s kojim je pokrenut postupak postavljeni tako da ih ispunjava 
samo jedan ponuditelj odnosno zajednica ponuditelja koja je iz istog razloga odabrana i u 
prethodna tri postupka javne nabave i to kao jedina valjana ponuda. Zainteresirane osobe 
tvore vladajući položaj jer s tako postavljenim uvjetima nemaju konkurenata na mjerodavnom 
tržištu, a takav, vladajući položaj, zlorabe. S obzirom na uvjete javne nabave, tužitelj smatra 
da je u ..namještanje natječaja'4 uključen i naručitelj. Poziva se na navode koje je iznosio u
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inicijativi i u dopuni inicijative. Predlaže da Sud poništi pobijano rješenje tuženika. Traži 
naknadu troškova upravnog spora u iznosu od 4.155.00 kn.

U odgovoru na tužbu tuženik u bitnom ističe da je u predmetnoj stvari riječ o postupku 
javne nabave koji postupci su uređeni Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine44, 120/16.; 
u daljnjem tekstu: ZJN), a podredno, u dijelu na koji se odnose navodi tužitelja i Zakonom o 
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine44. 
157/13., 152/14.. 39/18. i 32/20.). Ocjena je li zajednica ponuditelja u konkretnom postupku 
javne nabave udovoljila uvjetima iz dokumentacije o nabavi i ZJN-a te jesu li uvjeti javne 
nabave propisani u skladu sa ZJN-om i drugim, posebnim propisima koji uređuju pojedinu 
djelatnost, nije u nadležnosti tuženika. Pored toga, nije u nadležnosti tuženika ocjena je li u 
konkretnom predmetu javne nabave primjenjiv članak 51. ZJN-a te može li ponuditelj 
odnosno njegovi djelatnici obavljati tražene poslove. Nadalje navodi da kontrolu postupaka 
javne nabave provodi Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, dok je za 
upravni nadzor radi sprječavanja, otklanjanja i otkrivanja nepravilnosti koje mogu nastati ili 
su nastale kao posljedica povrede ZJN-a i njegovih podzakonskih propisa nadležno 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. U području javne nabave tuženik je nadležan za 
utvrđivanje zabranjenih horizontalnih sporazuma -  kartela između ponuditelja. dok je 
sporazume između naručitelja i ponuditelja moguće razmatrati u okviru kaznenog 
zakonodavstva, a što je u nadležnosti drugih tijela. Predlaže odbijanje tužbenog zahtjeva kao i 
zahtjeva za naknadu troškova spora.

Zainteresirana osoba Krokoteks d.o.o., Sveti Ivan Zelina, u odgovoru na tužbu u 
bitnom ističe da nije osnovana tužiteljeva tvrdnja kako tuženik u pobijanom rješenju nije 
naveo razloge neprihvaćanja inicijative. Tuženik je pravilno odredio mjerodavno tržište prema 
kojemu se u predmetnom postupku konkurentima smatraju ponuditelji koji nude usluge 
nabave i ispunjavaju uvjete iz članka 51. ZJN-a. S obzirom na činjenicu da tužitelj ne 
ispunjava uvjete iz članka 51. ZJN-a, ne može se smatrati konkurentom pa njemu ni ne može 
biti povrijeđena sloboda tržišnog natjecanja. Zainteresirana osoba navodi daje cilj članka 51. 
ZJN-a zaštita ugrožene skupine radnika koji su u nepovoljnom položaju na tržištu rada (osobe 
s invaliditetom). Napominje da nijedan poslodavac (pa ni tužitelj) nije ograničen u 
zapošljavanju osoba s invaliditetom. Poziva se na Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća 
2004/18/EZ od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim 
radovima, ugovora o javnoj nabavi robe i ugovora o javnim uslugama, koja je od država 
članica Europske unije zahtijevala da u nacionalnom zakonodavstvu uvrste odredbe o 
zaštićenoj vrsti ugovora odnosno ugovorima koji su rezervirani za osobe s invaliditetom, a što 
je Republika Hrvatska učinila. Što se tiče zajedničkog sudjelovanja zainteresiranih osoba u 
postupku javne nabave, ističe se da zajednice ponuditelja nisu zabranjene niti su one u 
suprotnosti sa ZJN-om, a ni sa ZZTN-a. Zainteresirana osoba nadalje ističe kako zapošljava 
preko 50% osoba s invaliditetom te da je stekla status integrativne radionice te se može i 
samostalno javiti kao ponuditelj u postupcima javne nabave kad su u pitanju rezervirani 
ugovori. Opisuje djelatnosti kojima se bavi druga zainteresirana osoba (URIHO) te osporava 
tužiteljevu tvrdnju da nije moguće koristiti institut rezerviranog ugovora u slučaju javne 
nabave sa zahtjevnim predmetom usluga. Predlaže odbijanje tužbenog zahtjeva.

Zainteresirana osoba URIHO. Zagreb, u odgovoru na tužbu navodi daje člankom 51. 
ZJN-a, radi usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, zakonodavac želio stvoriti 
pretpostavke za jednakost na tržištu gospodarskih subjekata koji to. radi strukture zaposlenih, 
otežano postižu ili ne mogu postići u tržišnoj utakmici. Poziva se i na članak 390. stavak 1. 
ZJN-a kojim je propisano da se gospodarski subjekt može u postupku javne nabave radi 
dokazivanja ispunjavanja ekonomske i financijske sposobnost ili tehničke i stručne
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sposobnosti, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova 
međusobnog odnosa. Pojašnjava koji su poslovi obuhvaćeni djelatnošću koju obavlja. 
Predlaže odbijanje tužbenog zahtjeva.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.
Iz spisa tuženika proizlazi daje tuženik 27. travnja 2020. zaprimio inicijativu tužitelja 

za pokretanje postupka protiv zainteresiranih osoba radi utvrđivanja narušavanja tržišnog 
natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma i zlouporabom vladajućeg položaja u smislu 
članka 39.. a primjenom članaka 8. i 13. ZZTN-a.

U inicijativi je tužitelj u bitnom isticao da su u postupku javne nabave, naručitelja 
Ministarstva zdravstva s predmetom nabave: nabava, najam, pranje i glačanje rublja za 14 
zdravstvenih ustanova -  bolničkih centara i bolnica, zainteresirane osobe sklopile zabranjeni 
sporazum u smislu članka 8. ZZTN-a kojim znatno narušavaju odnosno sprječavaju i ukidaju 
tržišno natjecanje te da u formi zajednice ponuditelja tvore vladajući položaj iz članka 12. 
ZZTN-a budući da uvjeti javne nabave onemogućavaju konkurenciju na mjerodavnom tržištu. 
Tužitelj smatra da u ..namještanju"'javne nabave sudjeluje i naručitelj, propisujući uvjete za 
sudjelovanje u javnoj nabavi na način da im mogu udovoljiti isključivo zainteresirane osobe 
(kao zajednica ponuditelja). Spornima smatra uvjete određene točkama 1.5. i 10.15.2. 
dokumentacije o nabavi koji se odnose na rezervirane ugovore. Ističe da je URIHO jedini 
gospodarski subjekt koji zadovoljava postavljeni uvjet u odnosu na osobe s invaliditetom, ali 
nema praonicu, zbog čega u takvim postupcima uvijek sudjeluje s poduzetnikom Krokoteks 
d.o.o. koji ima praonicu rublja i koji se uobičajeno bavi tom djelatnošću. Stoga su, prema 
mišljenju tužitelja, predmetni postupci javne nabave od početka predodređeni za zajednicu 
ponuditelja zainteresiranih osoba, što u datim okolnostima predstavlja grubo kršenje (inače 
dobro zamišljenog) instituta rezerviranog ugovora. Smatra da se zainteresirana osoba 
Krokoteks d.o.o. u suradnji sa zainteresiranom osobom URIHO „riješila" konkurencije.

Tuženik je razmotrio tužiteljevu inicijativu i donio odluku o odbacivanju inicijative jer 
je našao da nema uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti protiv prijavljenih 
pravnih subjekata.

Ocjenjujući postojanje pretpostavki za pokretanje postupka po službenoj dužnosti, 
tuženik je pošao od činjenice da su pravila koja se primjenjuju u postupcima javne nabave 
utvrđena ZJN-om. Člankom 51. ZJN-a uređen je institut rezerviranih ugovora, dok je 
Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, među ostalim, 
uređeno zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada i pod posebnim 
uvjetima, osnivanje i djelatnost integrativnih radionica i zaštitnih radionica, odgovornost za 
povrede toga Zakona kao i tijela nadležna za nadzor nad provođenjem toga Zakona te 
donošenje i nadzor nad primjenom podzakonskih propisa.

U obrazloženju osporavanog rješenja u bitnom je navedeno da se pravila o zaštiti 
tržišnog natjecanja u nadležnosti tuženika u pravilu ne primjenjuju na postupke javne nabave. 
Na temelju podataka iz inicijative i mjerodavnog prava te prethodnog ispitivanja stanja na 
tržištu javne nabave za usluge nabave, najma, pranja i glačanja rublja s rezerviranim pravom 
sudjelovanja u smislu članka 51. ZJN-a, vezano uz postupke javne nabave na koje upire 
inicijativa, tuženik nije utvrdio dostatne indicije za pokretanje postupka po službenoj dužnosti 
protiv ponuditelja (zainteresiranih osoba) u predmetnom postupku javne nabave. Tuženik je 
ocijenio neosnovanom tužiteljevu tvrdnju da zajednica ponuditelja koju čine zainteresirane 
osobe predstavlja zabranjeni sporazum iz članka 8. ZZTN-a odnosno daje riječ o zlouporabi 
vladajućeg položaja iz članka 13. ZZTN-a. Budući da je  u predmetnoj stvari mjerodavno 
tržište određeno člankom 51. ZJN-a i uvjetima konkretne javne nabave, tuženik je zaključio 
da se poduzetnici koji obavljaju traženu djelatnost, ali ne udovoljavaju uvjetima iz članka 51.
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ZJN-a, ne mogu smatrati konkurentima na predmetnom mjerodavnom tržištu. Ocjena je li 
zajednica ponuditelja koju čine zainteresirane osobe udovoljila uvjetima predmetne javne 
nabave i odredbama ZJN-a te jesu li uvjeti konkretne javne nabave u skladu sa ZJN-om i 
drugim, mjerodavnim propisima, nije u nadležnosti tuženika. Pored toga, tuženik ističe da nije 
u njegovoj nadležnosti ocjenjivati je li u konkretnom predmetu javne nabave primjenjiva 
odredba članka 51. ZJN-a te može li određeni ponuditelj odnosno njegovi djelatnici obavljati 
tražene poslove. Tužitelj napominje da je nadzor u svrhu sprječavanja ili otklanjanja 
nepravilnosti koje mogu nastati kao posljedica povrede ZJN-a i podzakonskih propisa u 
području javne nabave, kao i utvrđivanje jesu li u pojedinim postupcima javne nabave 
ostvarena bitna obilježja nekog kaznenog djela u nadležnosti je drugih tijela i/ili institucija, a 
ne tuženika.

Ocjenjujući osnovanost tužbenog zahtjeva, valja poći od razloga na kojima tužitelj 
temelji inicijativu za pokretanje postupka pred tuženikom kao i obrazloženja inicijative. 
Tužitelj smatra da su uvjeti konkretnog postupka javne nabave, određeni dokumentacijom o 
nabavi, takvi da je samo točno određenim pravnim subjektima (zainteresiranim osobama) 
omogućeno sudjelovanje u postupku javne nabave, a što je svim ostalim subjektima 
onemogućeno.

Spornima smatra točke 1.5. i 10.15.2. dokumentacije o nabavi u dijelu koji glasi:
„1.5.
Naručitelj je sukladno članku 51. ZJN 2016. rezervirao pravo sudjelovanja u ovom postupku 
javne nabave za zaštitne radionice, gospodarske subjekte čiji je osnovni cilj društvena i 
profesionalna integracija osoba s invaliditetom, gospodarske subjekte čiji je osnovni cilj 
društvena i profesionalna integracija osoba u nepovoljnom položaju, odnosno određuje da se 
ugovor izvršava u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja...44
..10.15.2.
...Gospodarski subjekt dužan je dokazati da najmanje 51% zaposlenih osoba koje zapošljava 
predstavljaju radnici koji su osobe s invaliditetom ili radnici u nepovoljnom položaju...44

Iz navedenih odredaba dokumentacije o nabavi razvidno je da je naručitelj u 
konkretnom slučaju primijenio članak 51. ZJN-a koji propisuje:

„Članak 51.
1) Naručitelj može rezervirati pravo sudjelovanja u postupcima javne nabave za:
1. zaštitne radionice
2. gospodarske subjekte čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija osoba s 
invaliditetom
3. gospodarske subjekte čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija osoba u 
nepovoljnom položaju, ili
4. može odrediti za takve ugovore da se izvršavaju u kontekstu zaštićenih programa 
zapošljavanja.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, najmanje 51% zaposlenih osoba u tim radionicama, 
gospodarskim subjektima ili programima predstavljaju radnici koji su osobe s invaliditetom ili 
radnici u nepovoljnom položaju.
(3) Naručitelj mora u pozivu na nadmetanje naznačiti da se dodjeljuje rezervirani ugovor 
sukladno ovome članku.
(4) Subjekt iz stavka 1. ovoga članka mora dokazati naručitelju da udovoljava uvjetima iz 
stavka 2. ovoga članka upisom u odgovarajući registar, potvrdom nadležnog tijela ili na drugi 
prikladan način.
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(5) Iznimno, subjekti iz stavka 1. ovoga članka za koje je rezervirano pravo sudjelovanja u 
postupcima javne nabave mogu najviše 20% vrijednosti rezerviranog ugovora dati 
podugovarateljima koji ne ispunjavaju uvjete propisane istim stavkom/1

S obzirom na činjenicu da je tužitelj podnio inicijativu za pokretanje postupka za 
zaštitu tržišnog natjecanja smatrajući da su u konkretnom postupku javne nabave povrijeđena 
pravila tržišnog natjecanja, valja istaknuti sljedeće:

Odredbe o zaštiti tržišnog natjecanja inkorporirane su u propise koji uređuju javnu 
nabavu, kako one Europske unije, tako i hrvatske propise. Jedno od načela javne nabave 
prema ZJN-u, načelo je tržišnog natjecanja (članak 4. stavak 1. ZJN-a) koje su naručitelji u 
primjeni ZJN-a dužni poštovati u odnosu na sve gospodarske subjekte. Pored toga, poštivanje 
pravila tržišnog natjecanja odnosno zabrana različitih postupanja kojima bi se narušilo tržišno 
natjecanje zahtijevaju brojne odredbe ZJN-a. Među tim odredbama je i odredba ZJN-a koja 
definira pojam ..nepravilna ponuda11, a koji pojam obuhvaća i ponudu koja nije rezultat 
tržišnog natjecanja (članak 3. točka 12. ZJN-a).

Dakle, postupci javne nabave moraju se provoditi u skladu sa zahtjevima vezanima uz 
tržišno natjecanje. U postupcima javne nabave u kojima je povrijeđen ZJN. uključujući i 
pravila o zaštiti tržišnog natjecanja sadržana u tom Zakonu. ZJN propisuje pravnu zaštitu pred 
nadležnim javnopravnim tijelom (Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave) 
i Visokim upravnim sudom u upravnom sporu. U tim se postupcima ocjenjuje zakonitost 
postupanja subjekata javne nabave, uključujući i postupanja kojima se narušava tržišno 
natjecanje. Stoga je pravilna ocjena tuženika daje u postupcima javne nabave primarna zaštita 
pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, a ne pred tuženikom 
primjenom ZZTN-a. U tom svjetlu valja ocijeniti tužiteljev navod o određivanju uvjeta za 
konkretnu javnu nabavu (dokumentacijom o nabavi) na način koji isključuje tržišno 
natjecanje, zatim navod da pojedini član odabrane zajednice ponuditelja (zainteresirane 
osobe) nema resurse koji bi jamčili izvršenje ugovora te druge navode kojima se u biti upire 
na nezakonitost konkretnog postupka javne nabave.

S obzirom na tužbene navode, valja reći i to da su odredbe članka 51. ZJN-a usklađene 
s Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj 
nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (u daljnjem tekstu: Direktiva).

Uvodna izjava 36. Direktive glasi:
..Zaposlenje i zanimanje doprinose integraciji u društvo te su ključni elementi pri 

jamčenju jednakih mogućnosti za sve. U tom kontekstu zaštićene radionice mogu biti od 
znatne važnosti. Isto vrijedi i za ostala socijalna poduzeća čiji je glavni cilj pružanje podrške 
društvenoj i profesionalnoj integraciji ili ponovnoj integraciji osoba s invaliditetom ili osoba u 
nepovoljnom položaju, poput nezaposlenih osoba, članova manjina u nepovoljnom položaju 
ili ostalih društveno marginaliziranih skupina. Međutim, takve radionice ili poduzeća možda 
ne bi mogli dobiti ugovore pod uobičajenim uvjetima tržišnog natjecanja. Zato je primjereno 
predvidjeti da države članice mogu takvim radionicama ili poduzećima rezervirati pravo da 
sudjeluju u postupcima dodjele javnih ugovora ili određenim njihovim grupama ili da mogu 
ograničiti izvršenje ugovora u okviru programa zaštićenih radnih mjesta.11

Članak 20. Direktive uređuje rezervirane ugovore propisujući (u stavku 1.) da države 
članice mogu rezervirati pravo sudjelovanja u postupcima javne nabave zaštićenim 
radionicama i gospodarskim subjektima čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna 
integracija osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju ili mogu za takve ugovore 
omogućiti izvršenje u kontekstu programa zaštićenih zaposlenja, ako najmanje 30% 
zaposlenih osoba u tim radionicama, gospodarskim subjektima ili programima predstavljaju 
radnici koji su osobe s invaliditetom ili radnici u nepovoljnom položaju.
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Budući daje naručitelj u konkretnom slučaju odlučio primijeniti institut rezerviranog 
ugovora u smislu članka 51. ZJN-a, Sud prihvaća ocjenu tuženika da pravne subjekte koji 
obavljaju traženu djelatnost, ali ne udovoljavaju uvjetima propisanim tim člankom ZJN-a nije 
moguće smatrati konkurentima na predmetnom mjerodavnom tržištu, a što u konkretnom 
slučaju isključuje primjenu pravila o zabranjenim sporazumima i zlouporabi vladajućeg 
položaja na koja se tužitelj pozivao u inicijativi. Naime, zabranjenim sporazumima odnosno 
zlouporabom vladajućeg položaja nastoji se narušiti i spriječiti tržišno natjecanje isključenjem 
konkurenata s mjerodavnog tržišta. Budući da iz naprijed navedenih razloga, subjekte koji ne 
udovoljavaju uvjetima iz članka 51. ZJN-a nije moguće smatrati konkurentima na 
predmetnom mjerodavnom tržištu, Sud ne nalazi elemenata koji bi upućivali na zaključak o 
zabranjenom sporazumu odnosno zlouporabi vladajućeg položaja zainteresiranih osoba u 
konkretnom slučaju.

Sud ne nalazi osnovanim ni tužbeni navod o nedostatnom obrazloženju osporavanog 
rješenja tuženika jer je iz obrazloženja rješenja razvidno činjenično stanje utvrđeno u 
postupku i razlozi za primjenu materijalnog prava koje je primijenjeno u konkretnom slučaju, 
a koje razloge ovaj Sud u cijelosti prihvaća.

Slijedom iznesenog, ocijenivši pobijano rješenje tuženika zakonitim odnosno ne 
našavši nijedan zakonom propisani razlog za usvajanje tužbenog zahtjeva, valjalo je, na 
temelju članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine,“ 20/10., 
143/12.. 152/14., 94/16. -  odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17.) odlučiti kao u 
točki I. izreke presude.

Budući da tužitelj nije uspio u sporu, to mu, na temelju članka 79. stavka 4. Zakona o 
upravnim sporovima ne pripada pravo na naknadu troškova spora. Stoga je odlučeno kao u 
točki II. izreke.

U Zagrebu 25. veljače 2021.

Za točnost

Predsjednica vijeća 
s ^ n ja  Otočan. v.r.
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