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Klasa: UP/I 034-03/2014-01/017 
Urbroj: 580-09/64-2015-045 
Zagreb, 20. srpnja 2015. 
  
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, sukladno članku 49. stavku 5. Zakona o zaštiti 
tržišnog natjecanja („Narodne novine“, brojevi: 79/09 i 80/13), objavljuje 
 
 
NAMJERU PRIHVAĆANJA PREUZIMANJA MJERA I UVJETA I JAVNI POZIV 
 
svim zainteresiranim stranama za dostavljanje pisanih primjedbi, stavova i mišljenja.  
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), je temeljem članka 38. stavka 1. i 
članka 39. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, brojevi: 79/09 i 80/13; 
dalje: ZZTN), zaključkom klase: UP/I 034-03/2014-01/017, urbroja: 580-04/74-2014-002 od 
8. srpnja 2014. po službenoj dužnosti pokrenula postupak protiv poduzetnika HURA 
gospodarsko interesno udruženje društava za tržišno komuniciranje, sa sjedištem u Zagrebu, 
Ulica grada Vukovara 271 (dalje: HURA), radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja, 
odnosno radi utvrđivanja predstavljaju li određene odredbe dokumenta Upute za uspješnu 
provedbu natječaja (dalje: Upute) zabranjeni sporazum u smislu članka 8. ZZTN-a. 
 
HURA je u ranoj fazi postupka, unutar šest mjeseci nakon pokretanja postupka, iskazala 
namjeru preuzimanja mjera i uvjeta iz članka 49. ZZTN-a, a dana 3. srpnja 2015., podnijela 
je Agenciji konačan i konkretan prijedlog za preuzimanje obveze izvršenja određenih mjera i 
uvjeta kako bi se otklonili mogući negativni učinci njenog postupanja ili propuštanja 
postupanja na tržišno natjecanje. 
 
Sukladno članku 49. stavku 5. ZZTN-a, Agencija prikuplja od svih zainteresiranih strana 
pisane primjedbe, stavove i mišljenja na prijedlog HURE za preuzimanje obveze izvršenja 
određenih mjera i uvjeta te rokova u svrhu otklanjanja potencijalno negativnih učinaka njenog 
postupanja ili propuštanja postupanja na tržišno natjecanje iz članka 49. stavka 1. ZZTN-a. 
 
Predmetne Upute koje su do 16. srpnja 2014. bile objavljene na internetskim stranicama 
HURE www.hura.hr, obvezivale su članice HURE da upozoravaju oglašivače i agencije 
nečlanice HURE na odstupanja od navedenih uputa i načela te da pokrenu postupak za 
utvrđivanje kršenja odredbi istih. S primarnim ciljem osiguranja regularnosti natječajnog 
procesa, agencije članice jednoglasnom odlukom obvezale su se pridržavati definiranih 
uputa i načela, primarno broja agencija pozvanih na natječaj (3+1) i adekvatnih rokova za 
dostavu traženih rješenja. Iz tog razloga, prilikom svakog poziva na natječaj u roku 48 sati od 
poziva, trebaju ga evidentirati u sustav pravodobne razmjene informacija (hura.hr/natjecaji) 
čiji su podaci dostupni isključivo središnjem uredu HURE. 
 
U Uputama se navodi kako su iste obvezujuće za sve članice HURA-e, te se članice pozivaju 
da obavijeste oglašivače i druge uključene u natječajni proces na odstupanja od Uputa i 
načela te pokretanje postupaka za utvrđivane kršenja njihovih odredaba. 

http://www.hura.hr/
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Navedene odredbe Uputa predstavljale su dostatne indicije za pokretanje postupka 
utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja u smislu članka 39. ZZTN-a, a primjenom članka 
8. ZZTN-a. 
 
HURA je u svom prijedlogu Agenciji od 3. srpnja 2015., podnijela konkretan prijedlog za 
preuzimanje obveze izvršenja određenih mjera i uvjeta kako bi se otklonili mogući negativni 
učinci njenog postupanja ili propuštanja postupanja na tržišno natjecanje.  
 
HURA je predložila da Agencija prihvati njezino preuzimanje obveze izmjene pojedinih 
odredbi Uputa, koje će izvršiti i objaviti na svojim internetskim stranicama u roku od 30 dana 
od dana dostave rješenja Agencije kojim se mjere i uvjeti usvajaju.  
 
HURA je predložila slijedeće izmjene Uputa za uspješnu provedbu natječaja, izdavača 
HURA GIU, srpanj 2014.: 
 
1. Na stranici 5. Uputa briše se zadnja rečenica, koja glasi:  
„Članice HURA-e se pozivaju da obavijeste oglašivače i druge uključene u natječajni proces 
na odstupanja od ovih uputa i načela te pokretanje postupaka za utvrđivanje kršenja njihovih 
odredaba." 
 
2. Na stranici 6. Uputa briše se rečenica koja glasi:  
„Imajući na umu sadašnju praksu na hrvatskom tržištu, HURA uvodi kao OBAVEZNO 
PRAVILO PRIJAVU POZIVA NA NATJEČAJ svim upravama agencija/članica u roku do 48 
sati od primitka poziva na natječaj.“ 
i zamjenjuje rečenicom:  
„Imajući na umu sadašnju praksu na hrvatskom tržištu, HURA svim upravama 
agencija/članica čvrsto preporučuje da čim prije nakon primitka poziva na natječaj prijave taj 
poziv HURA-i, radi izravne komunikacije HURA-e s oglašivačem.“ 
 
3. Na stranici 6. Uputa briše se predzadnja rečenica, koja glasi:  
„Članice HURA-e trebaju znati da zaštitu od strane udruženja mogu očekivati samo u slučaju 
da su natječaj prijavile na vrijeme prema uputama."  
 
4. U točki 4., na stranici 13. Uputa, briše se rečenica u drugom stavku koja glasi: 
„Ukoliko je broj pozvanih agencija veći od preporučenih 3+1, agencije HURA-e bit će 
obavezne povući se s takvog natječaja." 
 
5. U točki 4., na stranici 14. Uputa briše se zadnja rečenica, koja glasi: „Ukoliko je broj 
pozvanih agencija veći, članice HURA-e povući će se s natječaja." 
 
6. U točki 7.2 Uputa, u drugom stavku, tekst:  
„skrećemo pozornost da se, u tom slučaju, za članice HURA-e propisuje slijedeći postupak" 
zamjenjuje se tekstom koji glasi:  
„skrećemo pozornost na važnost takvog pristupa za čitavo tržište, jer se radi o provjereno 
korisnoj praksi po najboljim europskim standardima.“ 
 
7. U točki 7.2 Uputa, treći stavak, mijenja se u potpunosti, tako da sada glasi:  
„Zbog navedenog, HURA promovira 3+1 pristup među svim oglašivačima, zbog čega čvrsto 
preporučuje agencijama da čim prime poziv na natječaj, taj poziv prijave HURA-i putem 
formulara na http://hura.hr/natjecaji/.“ 
 
8. U točki 7.2., na stranici 20. Uputa, tekst ispod podnaslova „Koraci koje provodi HURA 
nakon raspisivanja natječaja“ briše se i zamjenjuje sljedećim tekstom: 

http://hura.hr/natjecaji/
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„Po primitku informacije o natječaju, HURA (putem svojeg predsjednika uprave ili druge 
osobe koju on na to ovlasti, jednokratno ili na trajnoj osnovi) e-poštom šalje zahvalu 
oglašivaču za poziv članice HURA-e, kao i primjerak ovih uputa. HURA će u poruci zamoliti 
oglašivača za daljnji kontakt, te ponuditi svoju pomoć u osmišljavanju i provedbi kako 
tekućeg, tako i budućih natječaja. U slučaju da HURA ima ili stekne saznanja da natječaj 
odstupa od preporuka iz ovih uputa, HURA će oglašivaču na to skrenuti pozornost te 
pojasniti prednosti rješenja iz ovih uputa. 
HURA će u svojim kontaktima s oglašivačem, kako pisanim tako i usmenim, nastupati 
afirmativno i edukativno te oglašivaču pojasniti razloge zbog kojih je primjena Uputa 
svrhovita i korisna i za samog oglašivača i tržišno komuniciranje u Hrvatskoj općenito. HURA 
će oglašivaču stajati na raspolaganju za sva pitanja koja oglašivač bude imao glede pravila 
natječaja u odnosu na sadržaj ovih uputa i preporuke HURA-e o najboljoj europskoj praksi u 
provođenju natječajnih postupaka. 
HURA tijekom trajanja natječaja nije ovlaštena i neće informacije o natječaju, bilo prikupljene 
od članica ili oglašivača, otkrivati nijednoj članici HURA-e te nijedna članica HURA-e nije 
ovlaštena zatražiti ni dobiti takve informacije na uvid." 
 
Agencija u smislu članka 49. stavka 4. ZZTN-a može prihvatiti preuzimanje izvršenja 
određenih mjera i uvjeta iz članka 49. stavka 1. ZZTN-a u slučaju kratkog trajanja povrede, 
suradnje poduzetnika u postupku i predlaganja mjera i uvjeta u prvih šest mjeseci vođenja 
postupka, a osobito ako je riječ o postupku koji se vodi protiv više stranaka, te u drugim 
slučajevima kada ocijeni da je prihvaćanje preuzimanja mjera i uvjeta iz članka 49. stavka 1. 
ZZTN-a svrsishodno radi bržeg uspostavljanja tržišnog natjecanja na određenom tržištu, a 
bez dugotrajnog vođenja postupka. 
 
U predmetnom postupku HURA je u potpunosti surađivala s Agencijom te je prijedlog mjera i 
uvjeta podnijela u smislu članka 49. stavka 1. ZZTN-a, prije dostave Obavijesti o 
preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku. 
 
Prijedlog HURE predstavlja dobrovoljnu mjeru i razmjeran je mogućim negativnim učincima 
koje bi naprijed navedene sporne odredbe Uputa u neizmijenjenom sadržaju imale na tržišno 
natjecanje. 
 
Također, prijedlog HURE dovodi do bržeg uspostavljanja tržišnog natjecanja na 
mjerodavnom tržištu bez dugotrajnog vođenja postupka. 
 
Slijedom navedenog, Agencija ovim putem poziva sve zainteresirane strane da joj u pisanom 
obliku - poštom, putem e-maila: agencija.ztn@aztn.hr ili putem telefaksa: 01/617 6450, s 
pozivom na poslovni broj klase: UP/I 034-03/2014-01/017, dostave svoje moguće primjedbe, 
stavove i mišljenje u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objave ovog poziva, odnosno 
najkasnije zaključno sa 10. kolovoza 2015. 
 
Budući da je Agencija, sukladno članku 53. stavku 1. ZZTN-a, dužna čuvati poslovnu tajnu, a 
pod kojom se, između ostalog, sukladno članku 53. stavku 2. točki 2. ZZTN-a, podrazumijeva 
sve ono što je poduzetnik naznačio kao poslovnu tajnu, pod uvjetom da Agencija to prihvati, 
pozivamo Vas da u Vašem dopisu i/ili dokumentaciji označite, uz valjanu argumentaciju, što 
smatrate poslovnom tajnom. U tom slučaju dužni ste dostaviti i pročišćenu verziju tog dopisa 
i/ili poslovne dokumentacije. 
 
Predsjednik Vijeća za 
zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag. iur. 
 

mailto:agencija.ztn@aztn.hr
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Privitak: 
 
1. Kako izabrati agenciju – Upute za uspješnu provedbu natječaja, HURA GIU, srpanj 2014. 

http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2015/07/HURA_Kako-izabrati-agenciju.pdf

