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Okolnosti slučaja 

2011. g. njemački naručitelj Stadtwerke München GmbH uspostavio je sustav kvalifikacije, u
smislu članka 77. Direktive 2014/25, za nabavu dijelova za izgradnju željezničkih i tramvajskih
kolosijeka. 

Vossloh Laeis, gospodarski subjekt u sustavu kvalifikacije, proizvodi dijelove za izgradnju 
 kolosijeka, tračnice i ostale čelične konstrukcije potrebne u željezničkoj infrastrukturi. 

U ožujku 2016. g. Bundeskartellamt (Savezni ured za zaštitu tržišnog natjecanja) izriče Vossloh
Laeisu novčanu kaznu zbog višegodišnjeg sudjelovanja u zabranjenom sporazumu koji je bio
aktivan do proljeća 2011. g. Bundeskartellamt primijenio je pravilo o pokajanju, kako bi uzeo u
obzir činjenicu da je Vossloh Laeis s njim surađivao u pojašnjavanju svojeg koluzivnog ponašanja. 

Među oštećenima koluzivnim ponašanjem sudionika zabranjenog sporazuma nalazio se i sam
naručitelj, koji je zbog toga pokrenuo postupak za naknadu štete protiv Vossloh Laeisa.

U lipnju 2016. g. naručitelj u dopisu Vossloh Laeisu iznosi svoje sumnje u njegovu pouzdanost
kao ponuditelja u sustavu kvalifikacije zbog sudjelovanja u zabranjenom sporazumu. Vossloh
Laeis u odgovoru ističe „mjere dobrovoljne rehabilitacije” organizacijske prirode i vezane uz
osoblje koje je poduzeo kako bi izbjegao ponavljanje nezakonitih zabranjenih sporazuma i
nepoštenih postupaka u tržišnom natjecanju. Nadalje, izražava spremnost da naknadi štetu koju
je svojim nezakonitim postupanjem prouzročio naručitelju.

Naručitelj je također zatražio Vossloh Laeis da mu dostavi odluku Bundeskartellamta o
izrečenoj novčanoj kazni kako bi izvršio uvid u odluku i na taj način razjasnio povredu prava
tržišnog natjecanja koju je počinio. Međutim, Vossloh Laeis odbija dostaviti odluku ističući da je,
prema njegovu mišljenju, suradnja sa Bundeskartellamtom bila dovoljna u svrhu dobrovoljne
rehabilitacije.

4. studenoga 2016. g. naručitelj obaviještava Vossloh Laeis o konačnom isključenju iz sustava
kvalifikacije, na temelju članka 124. stavka 1. točaka 3. i 4. GWB‑a, smatrajući da njegova
pojašnjenja ne dokazuju poduzimanje dostatnih mjera u smislu članka 125. GWB‑a.
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Žalba Vossloh Laeisa

naručitelj pogrešno protumačio članak 125. stavak 1. točke 1. i 2. GWB‑a i da nije dostatno
obrazložio navedenu odluku, s obzirom na to da članak 57. stavak 6. Direktive 2014/24 predviđa
suradnju isključivo s tijelima nadležnima za provedbu istrage, a ne i s naručiteljem. 

u skladu s člankom 126. stavkom 2. GWB‑a, isključenje iz postupka javne nabave moguće je samo u
razdoblju od tri godine od nastanka činjenica koje čine osnovu za isključenje. U predmetnom
slučaju te su činjenice nastale više od tri godine prije spomenutog isključenja.

17. studenoga 2016. Vossloh Laeis žali se na odluku o isključenju Vergabekammeru Südbayern (Vijeće
za javnu nabavu Južne Bavarske). 

Vergabekammer Südbayern smatra da je:
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Treba li članak 80. Direktive 2014/25 u vezi s člankom 57. stavkom 6. Direktive
2014/24 tumačiti na način da mu je protivan nacionalni pravni propis koji od
gospodarskog subjekta koji nastoji dokazati svoju pouzdanost unatoč postojanju
relevantne osnove za isključenje zahtijeva da temeljito razjasni činjenice i okolnosti u
vezi s kaznenim djelom ili povredom, aktivno surađujući ne samo s istražnim tijelom
nego i s javnim naručiteljem, kako bi mu dokazao svoju ponovnu pouzdanost?

Vergabekammer Südbayern odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća
prethodna pitanja:

Prethodna pitanja Sudu EU

Treba li članak 57. stavak 7. Direktive 2014/24 tumačiti na način da, u slučaju
postupanja gospodarskog subjekta koje je obuhvaćeno osnovom za isključenje iz
njezina članka 57. stavka 4. točke (d) i koje je sankcioniralo nadležno tijelo,
maksimalno razdoblje isključenja treba računati počevši od dana donošenja
odluke tog tijela?
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6. Svaki gospodarski subjekt koji se nalazi u nekoj od situacija iz stavaka 1. i 4. može pružiti dokaze kako bi
dokazao da su mjere koje je poduzeo dovoljne da pokažu njegovu pouzdanost bez obzira na postojanje nekog
ključnog razloga za isključenje. Ako se takav dokaz smatra dovoljnim, dotični gospodarski subjekt neće biti
isključen iz postupka nabave.

U tu svrhu gospodarski subjekt dokazuje da je platio ili poduzeo akciju plaćanja naknade bilo kakve moguće štete
prouzročene kažnjivim djelom ili propustom, da je u potpunosti razjasnio činjenice i okolnosti uz aktivnu suradnju s
tijelima nadležnima za provedbu istrage te da je poduzeo konkretne mjere tehničke i organizacijske prirode te
mjere za osoblje primjerene za sprječavanje daljnjih kriminalnih djela ili propusta.

Mjere koje poduzimaju gospodarski subjekti ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kriminalnog
djela ili propusta. Ako se smatra da su mjere nedostatne, gospodarski subjekt prima izjavu o razlozima takve
odluke.

[…]

7. Države članice, uzimajući u obzir pravo Unije, određuju provedbene uvjete za ovaj članak zakonima i drugim
propisima. One posebno utvrđuju maksimalno razdoblje isključenja ako gospodarski subjekt nije poduzeo
nikakve mjere navedene u stavku 6. kako bi dokazao njihovu pouzdanost. Ako razdoblje isključenja nije utvrđeno
pravomoćnom presudom, to razdoblje ne može trajati dulje od pet godina od datuma izricanja pravomoćne osuđujuće
presude u slučajevima iz stavka 1. i tri godine od datuma dotičnog događaja u slučajevima iz stavka 4.
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Pravo Unije

Članak 57. st. 6. i 7. Direktive 2014/24/EU

1. Objektivna pravila i kriteriji za isključenje i odabir gospodarskih subjekata koji zahtijevaju kvalifikaciju u sustavu
kvalifikacije i objektivna pravila za isključenje te odabir natjecatelja i ponuda u […] mogu obuhvaćati osnove za
isključenje iz članka 57. Direktive 2014/24/EU prema uvjetima koji su tamo navedeni.

Ako je naručitelj javni naručitelj, ti kriteriji i pravila uključuju osnove za isključenje iz članka 57. stavaka 1. i 2.
Direktive 2014/24/EU prema uvjetima navedenima u tom članku.

Ako to traže države članice, ti kriteriji i pravila dodatno obuhvaćaju osnove za isključenje iz članka 57. stavka 4.
Direktive 2014/24/EU prema uvjetima navedenima u tom članku.

[…]

3. Za potrebe primjene stavaka 1. i 2. ovog članka, primjenjuju se članci od 59. do 61. Direktive 2014/24/EU.

Članak 80. Direktive 2014/25



4

Članak 57. Direktive 2014/24 nalaže naručitelju isključenje gospodarskog subjekta iz 
 postupka javne nabave u slučaju postojanja jedne od osnova za isključenje koje su
taksativno navedene u stavcima 1., 2. i 4. tog članka.

U skladu s člankom 57. stavkom 6.  Direktive 2014/24 gospodarski subjekt neće biti
isključen iz postupka javne nabave ako se dokazi o poduzetim mjerama koje je
ponudio ocijene dostatnima. Kada se poduzete mjere ocijene nedostatnima,
gospodarski subjekt prima izjavu o razlozima takve odluke.

U uvodnoj izjavi 102. Direktive 2014/24 pojašnjava se da je na državama članicama da
utvrde točne postupovne i materijalne uvjete primjenjive u takvim slučajevima. One su
slobodne odlučiti žele li dopustiti naručiteljima izvršavanje relevantnih procjena ili
povjeriti taj zadatak drugim tijelima na središnjoj ili decentraliziranoj razini.

Kada države članice dopuste naručitelju izvršavanje relevantnih procjena, na njemu
je da ocijeni ne samo to postoji li osnova za isključenje gospodarskog subjekta nego i je
li on poduzeo dostatne mjere. Dokaze o poduzimanju mjera, inter alia, o suradnji s
tijelima nadležnima za provedbu istrage, stoga, treba podnijeti naručitelju koji odlučuje
o isključenju na temelju članka 57. Direktive. 

U svrhu ispitivanja postoje li pojedine osnove za isključenje, naručitelji mogu u
određenim okolnostima provoditi istraživanja i provjere.

Ali, u situacijama u kojima postoji specifičan postupak koji se vodi protiv počinitelja
određenih povreda i u kojem su posebna tijela nadležna za provedbu istrage o njihovu
počinjenju – naručitelj je u načelu dužan u okviru ocjene ponuđenih dokaza osloniti se
na rezultat tog postupka.

S tim u vezi, valja voditi računa o zadaćama kako naručitelja tako i tijela nadležnih za
provedbu istrage.

01. Članak 57. st.
6. Direktive 

02. Tijela
nadležna za
provedbu
istrage

Razmatranje Suda EU

prvo pitanje
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Gospodarski subjekt koji nastoji dokazati svoju pouzdanost unatoč postojanju
osnove za isključenje mora učinkovito surađivati s tijelima kojima su povjerene
spomenute zadaće, bilo da je riječ o naručitelju ili tijelu nadležnom za provedbu
istrage.

Suradnja s naručiteljem mora se ograničiti na mjere koje su strogo nužne za
učinkovito ostvarenje cilja ispitivanja pouzdanosti gospodarskog subjekta o kojem
je riječ u članku 57. stavku 6. Direktive 2014/24.

Konkretno, ponuditelj je, među ostalim, dužan dokazati da je u potpunosti razjasnio
činjenice i okolnosti u vezi sa zabranjenim sporazumom u kojem je sudjelovao,
aktivno surađujući s tijelom za zaštitu tržišnog natjecanja nadležnim za provedbu
istrage o tim činjenicama.

Naručitelj mora moći zatražiti od gospodarskog subjekta koji je utvrđen odgovornim za
povredu prava tržišnog natjecanja da dostavi odluku tijela za zaštitu tržišnog
natjecanja koja se na njega odnosi. 

Valja istaknuti da bi dostava odluke kojom je utvrđena povreda pravila o tržišnom
natjecanju koju je počinio ponuditelj, na kojega je primijenjeno pravilo o pokajanju zbog
njegove suradnje s tijelom za zaštitu tržišnog natjecanja, trebala biti dostatna da
naručitelju dokaže da je gospodarski subjekt uz aktivnu suradnju s tim tijelom u
potpunosti razjasnio činjenice i okolnosti.

03. Suradnja s
javnim
naručiteljem

Dok je zadaća tijela nadležnih za provedbu istrage utvrđivanje odgovornosti
sudionika u počinjenju povrede, nepristranim dokazivanjem istinitosti činjenica koje mogu
činiti tu povredu, kao i kažnjavanje nedopuštenog ponašanja sudionika, naručitelji
moraju procijeniti u kojoj mjeri mogu biti izloženi rizicima ako ugovor o javnoj nabavi
dodijele ponuditelju dvojbenog integriteta ili pouzdanosti.

Svrha pojašnjavanja činjenica i okolnosti tijela nadležnih za provedbu istrage nije
jednaka svrsi provjere pouzdanosti gospodarskog subjekta koji je poduzeo mjere i
koji mora naručitelju podnijeti dokaze o njihovoj dostatnosti kako bi ga on zadržao u
postupku javne nabave. 



56

U skladu s člankom 57. stavkom 7. Direktive 2014/24, države članice utvrđuju
maksimalno razdoblje isključenja ako gospodarski subjekt nije poduzeo nikakve mjere
iz stavka 6. tog članka kako bi dokazao svoju pouzdanost, pri čemu to razdoblje, ako nije
utvrđeno konačnom presudom, ne može biti dulje od tri godine od datuma dotičnog
događaja u slučajevima iz stavka 4. tog članka.

Iako se u stavku 7. članka 57. Direktive 2014/24 dodatno ne pojašnjava priroda
„dotičnog događaja”, a osobito ne vrijeme u kojem on nastaje, valja napomenuti da ta
odredba predviđa da – u pogledu obveznih osnova za isključenje iz stavka 1. tog
članka – razdoblje od pet godina treba računati od datuma izricanja pravomoćne
osuđujuće presude, bez potrebe uzimanja u obzir datuma nastanka činjenica koje su do
nje dovele. Prema tome spomenuto razdoblje računa se od događaja do kojeg u
pojedinim slučajevima dolazi mnogo vremena nakon nastanka činjenica koje
predstavljaju povredu.

U predmetnom slučaju postupanje koje čini relevantnu osnovu za isključenje
sankcionirano je odlukom nadležnog tijela u okviru postupka uređenog nacionalnim
pravom. 

U tim okolnostima, radi dosljednosti s načinom izračuna roka predviđenog u pogledu
obveznih osnova za isključenje, ali i radi predvidljivosti i pravne sigurnosti, valja
smatrati da se trogodišnje razdoblje iz članka 57. stavka 7. Direktive 2014/24 računa
od datuma donošenja spomenute odluke.

To rješenje čini se tim više opravdanim kada se postojanje postupanja kojima se
narušava tržišno natjecanje može smatrati dokazanim tek nakon donošenja takve
odluke, kojom se činjenice pravno kvalificiraju na taj način.

Posljedično, dotični događaj za razdoblje isključenja treba računati od datuma kada
je nadležno tijelo utvrdilo počinjenje povrede koju čini određeno postupanje, a ne
od datuma sudjelovanja u zabranjenom sporazumu.

01. Razdoblje
isključenja

02. Dotični
događaj

Razmatranje Suda EU

drugo pitanje



Članak 80. Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26 veljače 2014.
o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i
prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive
2004/17/EZ u vezi s člankom 57. stavkom 6. Direktive 2014/24/EU Europskog
parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage
Direktive 2004/18/EZ treba tumačiti na način da mu nije protivan nacionalni
pravni propis koji od gospodarskog subjekta koji nastoji dokazati svoju
pouzdanost unatoč postojanju relevantne osnove za isključenje zahtijeva da
temeljito razjasni činjenice i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili povredom,
aktivno surađujući ne samo s tijelom nadležnim za provedbu istrage nego i s
javnim naručiteljem, u okviru uloge koja pripada potonjem, kako bi mu dokazao
svoju ponovnu pouzdanost, pod uvjetom da je ta suradnja ograničena na mjere
koje su strogo nužne za to ispitivanje.

Članak 57. stavak 7. Direktive 2014/24 treba tumačiti na način da se, u slučaju
postupanja gospodarskog subjekta koje je obuhvaćeno osnovom za isključenje iz
stavka 4. točke (d) navedenog članka i koje je sankcioniralo nadležno tijelo,
maksimalno razdoblje isključenja računa počevši od dana donošenja odluke
tog tijela.

S obzirom na prethodna razmatranja, Sud na
postavljena pitanja odgovara:

PRESUDA SUDA EU*
2 4 .  l i s t o p a d a  2 0 1 8 .
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*Za potrebe ovog dokumenta tekst presude, osim izreke, je parafraziran i pojednostavljen. Cjeloviti tekst presude dostupan je ovdje.

1.

2.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206983&pageIndex=0&doclang=HR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=507522


Značaj presude

Članak 57. st. 4. tč. (d) Direktive 2014/24/EU dopušta naručitelju da isključi ponuditelja ako „ima
dovoljno vjerodostojnih pokazatelja da je gospodarski subjekt sklopio sporazum s drugim
gospodarskim subjektima kojem je cilj narušavanje tržišnog natjecanja ”.

naručitelj ima pravo procijeniti sve činjenice za koje je svjestan da bi mogle dovesti u pitanje
pouzdanost tog ponuditelja

naručitelj mora na savjestan, brižljiv i razmjeran način, usredotočujući se na činjenice i
izbjegavajući pretpostavke, procijeniti jesu li pokazatelji zabranjenog sporazuma dovoljno
uvjerljivi za isključenje ponuditelja.

nacionalni propis ili praksa koji bi, za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave
na temelju članka 57. st. 4. tč. (d), zahtijevali prethodnu odluku tijela nadležnog za tržišno
natjecanje ili sudsku presudu kojom je utvrđeno da je gospodarski subjekt sudionik zabranjenog
sporazuma, nije u skladu s Direktivom, budući da takva odluka zapravo predstavlja formalni dokaz
kartela.

Direktive o javnoj nabavi iz 2014. g. po prvi put su izrijekom propisale zabranjeni sporazum kao
fakultativnu osnovu za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave.

Odredbe Direktive ne navode što bi se točno moglo kvalificirati kao pokazatelj ili kako bi se takvi
pokazatelji mogli smatrati dovoljno vjerodostojnima za isključenje ponuditelja.

Citirana odredba zahtijeva samo pokazatelje, a ne i formalne dokaze. 

Načelo razmjernosti zahtijeva od naručitelja da samostalno provede posebnu i pojedinačnu procjenu
situacije gospodarskog subjekta, neovisno o prethodnim odlukama drugih tijela i uvažavajući pravo
gospodarskog subjekta da dostavi dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju
pouzdanost bez obzira na postojanje osnove za isključenje (mjere "samokorekcije").

Naručitelj može uzeti u obzir prethodnu odluku drugog naručitelja o isključenju gospodarskog subjekta
iz postupka javne nabave ili odluku tijela nadležnog za tržišno natjecanje kojom je utvrđeno da je
gospodarski subjekt sudionik zabranjenog sporazuma.

Međutim, naručitelj nije vezan nijednom takvom prethodnom odlukom i zadržava pravo da samostalno
provede procjenu situacije gospodarskog subjekta.
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Značaj presude (...)

Ti se podaci dostavljaju putem Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD) koju je
gospodarski subjekt, u pravilu, dužan dostaviti zajedno sa svojom ponudom. 

Ako gospodarski prikrije takve informacije, naručitelj ima pravo, prema članku 57. st. 4. tč. (h)
Direktive, isključiti tog gospodarskog subjekta subjekta iz postupka javne nabave.

Kako bi naručitelju omogućio provedbu samostalne procjene, gospodarski subjekt mora
obavijestiti naručitelja o bilo kojoj prethodnoj odluci tijela nadležnog za tržišno natjecanje ili
sudskoj presudi kojima je utvrđeno da je gospodarski subjekt sudionik zabranjenog sporazuma. 

Sudionik zabranjenog sporazuma može surađivati u postupku tijela nadležnog za zaštitu tržišnog
natjecanja dobrovoljnim iznošenjem svojih saznanja o kartelu i svoje uloge u njemu, bilo kao
podnositelj prijave za oslobođenje od novčane kazne ili za umanjenje novčane kazne u okviru
pokajničkog programa ili u okviru nagodbe u postupku utvrđivanja kartela.

Unatoč tome, naručitelj i dalje zadržava pravo da isključi gospodarskog subjekta iz postupka
javne nabave. 

Međutim, pravo naručitelja da isključi gospodarskog subjekta stoji nasuprot obvezi naručitelja da,
uz poštovanje načela razmjernosti, provede ocjenu mjera samokorekcije koje je gospodarski
subjekt poduzeo u skladu s člankom 57. st. 6. Direktive. 

U najmanju ruku, suradnja s tijelom nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja u okviru
pokajničkog programa ili nagodbe u postupku utvrđivanja kartela trebala biti dostatan dokaz o
mjeri aktivne suradnje s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i
okolnosti u vezi s propustom. 

Naručitelj treba obrazložiti svoju odluku o isključenju gospodarskog subjekta iz postupka
javne nabave, a posebno činjenice koje smatra dovoljno vjerodostojnim pokazateljima
zabranjenog sporazuma koji  dovode u pitanje pouzdanost ponuditelja u postupku javne nabave
koji je u tijeku.

Ako naručitelj odluči isključiti ponuditelja, unatoč mjerama „samokorekcije” o kojima mu je
dostavio dokaze, naručitelj mora obrazložiti zašto poduzete mjere nije smatrao primjerenima za
zadržavanje ponuditelja u postupku javne nabave.
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Javni naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:
[…] 
4. ima dovoljno vjerojatnih pokazatelja da zaključi da je gospodarski subjekt sklopio sporazum s drugim gospodarskim
subjektima kojem je cilj narušavanje tržišnog natjecanja;
[…]
8. je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za
provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio
takve informacije ili […].

Zakon o javnoj nabavi, članak 254. st. 1. tč. 4. i 8.

Članak 57. st. 4. tč. (d) i (h) Direktive 2014/24 koji propisuje osnovu za isključenje zbog zabranjenog
sporazuma i zbog prikrivanja informacija prenesen je u članak 254. Zakona o javnoj nabavi.
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Članak 57. st. 6. Direktive 2014/24 koji propisuje mjere "samokorekcije" prenesen je u članak 255.
Zakona o javnoj nabavi.

Zakon o javnoj nabavi, članak 255. st. 1. - 4.

Hrvatski Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

(1) Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. i članka 254. stavka 1.
ovoga Zakona može javnom naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju
pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

(2) Poduzimanje mjera iz stavka 1. ovoga članka gospodarski subjekt dokazuje:

1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene
kaznenim djelom ili propustom

2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim
djelom ili propustom

3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili
propusta.

(3) Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela
ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

(4) Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete
mjere primjerene. […].



Tematikon projekt d.o.o. specijaliziran je za savjetovanje o svim
aspektima javne nabave.

 
Obratite nam se s povjerenjem. 

Kontaktirajte nas!

Primorska 12, 10 000 Zagreb
www.tematikon.com
teja@tematikon.com

maja@tematikon.com


