
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: UP/I 034-03/17-02/006 

Urbroj: 580-11/107-2017-018 

Zagreb, 5. lipnja 2017. 

 
 
 
Predmet: Arriva Hrvatska d.o.o., Osijek, i Autotrans Cres d.o.o., Cres 

-  ocjena dopuštenosti koncentracije poduzetnika 

 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, sukladno članku 21. stavcima 5. i 6. i članku 32. točki 
1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine", broj 79/09 i 80/13), objavljuje 
 
 
 
JAVNI POZIV 
za dostavljanje pisanih primjedaba i mišljenja o koncentraciji 

 

1. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 2. lipnja 2017. potpunu 
prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika (dalje: prijava koncentracije) koja nastaje 
stjecanjem izravne kontrole poduzetnika Arriva Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću 
za prijevoz, sa sjedištem u Osijeku, Sv. L.B. Mandića 33 (dalje: Arriva) nad poduzetnikom 
Autotrans d.o.o. za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička 
agencija, sa sjedištem u Cresu, Šetalište 20. travnja 18. (dalje: Autotrans), na trajnoj osnovi i 
to stjecanjem većine udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Autotrans, u smislu odredbe 
članka 15. stavka 1. točke 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09 
i 80/13, dalje: ZZTN). 
 
Prijavu koncentracije dostavio je Agenciji na ocjenu poduzetnik Arriva, zastupan po 
punomoćniku, [...]. 
 
Prijava koncentracije je podnesena sukladno člancima 19. i 20. ZZTN-a i odredbama Uredbe 
o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika („Narodne novine“, broj 
38/11). 

 

2. Arriva Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, sa sjedištem u Osijeku, 
Sv.L.B. Mandića 33, upisan je u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, MBS 
080560852, OIB 43703680707, a osnovna mu je djelatnost upravljačke djelatnosti holding 
društva i javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu.  

Neizravnu kontrolu putem više poduzetnika nad poduzetnikom Arriva ostvaruje poduzetnik 
Deutsche Bahn, sa sjedištem u Berlinu, Savezna Republika Njemačka, pod samostalnom 
kontrolom Savezne Republike Njemačke. 

 
Poduzetnik Arriva u Republici Hrvatskoj ostvaruje kontrolu nad poduzetnicima: 
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- Panturist dioničko društvo za prijevoz putnika i turizam, sa sjedištem u Osijeku, 
Sv.L.Mandića 33, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, MBS 
030024392, OIB 33930043548, kojem je glavna djelatnost kopneni prijevoz putnika.  

- Schenker d.o.o. za međunarodno otpremništvo, sa sjedištem u Rugvici, Dugoselska 
cesta 5, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080007798, 
OIB 51003352330, kojem je glavna djelatnost prateće djelatnosti u prijevozu. 

 
3. Autotrans d.o.o. za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička 
agencija, sa sjedištem u Cresu, Šetalište 20. travnja 18, upisano je u sudskom registru 
Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040017902, OIB 19819724166, kojem je osnovna djelatnost 
ostali kopneni prijevoz putnika. 
 
Poduzetnik Autotrans ostvaruje kontrolu nad slijedećim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj: 

- Autoprometno poduzeće d.d. za prijevoz putnika i robe, ugostiteljstvo, servisne usluge 
i putnička agencija, sa sjedištem u Požegi, Industrijska 14, upisano u registru 
Trgovačkog suda u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu, MBS 050000968, 
OIB 34558684527, kojem je glavna djelatnost ostali kopneni prijevoz putnika, u kojem 
Autotrans ostvaruje udio od 80%; 

- Autobusni kolodvor d.o.o. za trgovinu, promet, ugostiteljstvo i turistička agencija, sa 
sjedištem u Karlovcu, Prilaz Vjećeslava Holjevca 2, upisano u registru Trgovačkog 
suda u Zagrebu – stalna služba u Karlovcu, MBS 020002059, OIB 22672915888, 
kojem je glavna djelatnost trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama 
pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, u kojem Autotrans ostvaruje udio 
od 76,1%; 

- Autoprijevoz d.d. za prijevoz putnika i robe u cestovnom prometu i turistička agencija, 
sa sjedištem u Otočcu, Trg 133. brigade HV-a 2, upisano u sudskom registru 
Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 020004128, OIB 49721702445, kojem je glavna 
djelatnost ostali kopneni prijevoz putnika, u kojem Autotrans ostvaruje udio od 51,1%; 

- Velebit turist d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz putnika, sa 
sjedištem u Gospiću, Jure Turića 8, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u 
Rijeci, MBS 040281101, OIB 50858977129, kojem je glavna djelatnost ostali kopneni 
prijevoz putnika, u kojem Autotrans ostvaruje udio od 100%; 

- Croatia Lines d.o.o. za prijevoz putnika i turistička agencija, sa sjedištem u Rijeci, Trg 
Žabica 1, upisano u registru Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040347628, OIB 
43216766395, kojem je glavna djelatnost ostali kopneni prijevoz putnika, u kojem 
Autotrans ostvaruje udio od 80%; 

- Autotrans Lika dioničko društvo za prijevoz putnika, sa sjedištem u Otočcu, Trg 133. 
Brigade HV-a 2, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci MBS 
040373902, OIB 86027361349, kojem je glavna djelatnost prijevoz putnika, u kojem 
Autotrans ostvaruje udio od 51,1%. 
 

4. Koncentracija iz točke 1. ovog poziva imat će učinke prvenstveno na sljedećim tržištima: 

- u proizvodnom smislu: 
- tržište javnog linijskog cestovnog prijevoza putnika na županijskim i međužupanijskim 

linijama u Republici Hrvatskoj i u međunarodnom prometu iz Republike Hrvatske, 
- tržište pružanja kolodvorskih usluga, 

 
- u zemljopisnom smislu: 

 

- teritorij Republike Hrvatske. 
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5. Agencija poziva sve poduzetnike koji djeluju na navedenim mjerodavnim tržištima, kao i sve 
poduzetnike koji djeluju na drugim tržištima na kojima bi navedena koncentracija mogla imati 
učinke (uzlazna, silazna, susjedna tržišta), strukovne udruge, udruge poslodavaca, udruge za 
zaštitu potrošača te ostale osobe koje nisu stranke u predmetnom postupku, odnosno 
konkurenti sudionika predmetne koncentracije, ali za koje se može razumno pretpostaviti da 
imaju saznanja o odnosima na navedenim tržištima, na dostavu svojih primjedaba, stavova i 
mišljenja o mogućim konkretnim značajnim učincima koncentracije iz točke 1. ovoga poziva 
na njihovo poslovanje, kao i na moguće značajne učinke te koncentracije na tržišno natjecanje 
na navedenim tržištima. 
 
Primjedbe, stavovi i mišljenja moraju biti dostavljeni Agenciji u pisanom obliku putem telefaksa: 
01/ 617 64 50, putem e-pošte na adresu: agencija.ztn@aztn.hr, ili poštom, pozivom na 
poslovni broj klase: UP/I 034-03/17-02/006, u roku od deset (10) dana od dana objave ovog 
poziva, odnosno najkasnije do 16. lipnja 2017. sukladno članku 21. stavku 6. točki 4. ZZTN-a. 
 
Agencija očekuje da će tako prikupljeni podaci pridonijeti pojašnjenju, odnosno boljem 
razumijevanju odnosa i stanja na navedenom mjerodavnom tržištu. 
 
 

Predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 

 
 

Mladen Cerovac, mag. iur. 

 

 


