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1.
TELKOMUNIKACIJSKO TRŽIŠTE

ZABRANJENI SPORAZUMI

KORISNICI

PODUZETNICI

MOBILNI OPERATORI

Nema indicija za pokretanje postupka protiv
Hrvatskog Telekoma, Vipneta i Tele2
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) odbacila je inicijativu za pokretanje postupka radi
utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja, sklapanjem zabranjenog sporazuma protiv Hrvatskog Telekoma
(HT), Vipneta i Tele2 jer nisu postojali uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti

P

odnositelj je u svojoj inicijativi naveo kako su HT, Vipnet
i Tele2 temeljem međusobnog
dogovora, u srpnju 2014. godine,
istodobno uveli naknadu za pristup, odnosno korištenje mreže
(dalje: Naknada).
AZTN je tijekom ispitivanja
stanja na mjerodavnom tržištu
trebao utvrditi postoje li indicije koje ukazuju da je uvođenje
Naknade od strane sva tri mobilna operatora otprilike u isto

vrijeme, rezultat njihovog međusobnog dogovora ili je riječ
o praćenju tržišnog ponašanja
konkurenta koji je tržišni lider i
koje nije sporno s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

Nema izravnih dokaza
ni indicija za postojanje
međusobnog dogovora

AZTN je utvrdio kako je HT
prvi najavio i uveo Naknadu, a
kako su potom identičnu Naknadu uveli Tele2 i Vipnet.

Agencija nije utvrdila postojanje
ni izravnih dokaza pa čak ni indicija koje bi ukazivale na postojanje međusobnog dogovora između spomenutih poduzetnika koji
je prethodio uvođenju Naknade.
Agencija nije utvrdila da su se
navedeni poduzetnici u izravnom
kontaktu dogovorili ili razmijenili
informacije o uvođenju Naknade. Sva tri mobilna operatora
naveli su da je razlog uvođenja
Naknade eksterne naravi, odnosno da je posljedica povećanja nameta
koji su dužni plaćati. Naime, riječ je
o trostrukom povećanju naknade
za
uporabu
RF spektra
koju je Pravilnikom o
izmjenama
i dopunama
Pravilnika o

plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra, donijelo Ministarstvo pomorstva, prometa i
infrastrukture, 19. svibnja 2014.,
(„Narodne novine“, br. 62/14.)
Sva tri mobilna operatora
Naknadu su uveli u razdoblju od
1. do 12. srpnja 2014., što je posljedica regulatornog okvira.
Naime, sukladno posebnim
propisima koje uređuju elektroničke komunikacije, potrebno je
najmanje 38 dana za implementaciju promjena cjenika mobilnih
operatora ( javna objava 30 dana
prije te obavijest HAKOMU-u 8
dana prije objave cjenika). Budući da su izmjene Pravilnika stupile na snagu 23. svibnja 2014., mobilni operatori su promijenjeni
cjenik mogli početi primjenjivati
najranije 1. srpnja 2014. Dakle,
zbog trostrukog povećanja Naknade za uporabu RF spektra,
sva su tri mobilna operatora

imali istovjetni razlog za poduzimanje mjera, odnosno povećanje cijena svojih usluga.

Nije narušeno tržišno
natjecanje

Slijedom navedenog, AZTN je
zaključio kako postupanje mobilnih operatora na opisani način
nije dostatna indicija za pokretanje postupka po službenoj dužnosti jer Agencija nije utvrdila
postojanje ni izravnih dokaza ni
indicija o njihovom međusobnom kontaktu, odnosno prethodnom dogovoru.
U konkretnom slučaju, HT
je kao tržišni lider prvi objavio
uvođenje Naknade, a Vipnet i
Tele2 su samo pratili njegovo postupanje te se prilagodili njegovim potezima. Takvo ponašanje
nije protivno propisima o zaštiti
tržišnog natjecanja i europskoj
pravnoj stečevini te stoga samo
po sebi nije zabranjeno. a

2.
KONCENTRACIJE

SEKTOR OSIGURANJA

MIROVINSKO DRUŠTVO

TRŽIŠNO NATJECANJE

KOMUNIKACIJA

Odobrena koncentracija između Triglav INT-a i
Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je koncentraciju koja nastaje stjecanjem kontrole
poduzetnika Triglav INT-a nad poduzetnikom Raiffeisen MOD

K

oncentracija će prvenstveno
imati učinak na mjerodavnom tržištu mirovinskih osiguranja.
Naime, Raiffeisen MOD je
u ovom trenutku jedino mirovinsko osiguravajuće društvo
koje isplaćuje mirovine u okviru
obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja te je njegovo
poslovanje regulirano posebnim
Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i pod nadzorom je HANFE.

Veća mogućnost
izbora mirovinskog
osiguravajućeg društva

Prema navodima iz prijave koncentracije, značajne promjene u
strukturi tržišta mirovinskih osiguranja očekuju se nakon 2019.
godine, kada će prva generacija
članova obveznih mirovinskih
fondova imati pravo na prijevremenu starosnu mirovinu, a rođeni su 1962. godine i kasnije i
ne mogu se vratiti u I. mirovinski
stup. Stoga se u narednim godi-
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PROMJENE NAKON
2019. I POVEĆANI
PRILJEV NOVIH
KORISNIKA MIROVINA
IZ OBVEZNOG
MIROVINSKOG
OSIGURANJA

nama očekuje povećani priljev
novih korisnika mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja
jer će sve više članova obveznih
mirovinskih fondova imati pravo
na mirovinu iz kombiniranog sustava.

2020. donosi nove
konkurente na tržištu
mirovinskih osiguranja

Prema navodima u prijavi, od
2020. godine očekuje se ulazak
novih tržišnih takmaca na tržište. Kao potencijalni konkurenti navode se poduzetnici koji
su već aktivni unutar hrvatskog
mirovinskog sustava. Time će se
za korisnike mirovina povećati
mogućnost izbora mirovinskog
osiguravajućeg društva.
Agencija je ocijenila kako
predmetna koncentracija neće
imati negativan učinak na tržišno
natjecanje budući da se njenom
provedbom ne stvara novi niti
jača postojeći vladajući položaj
sudionika koncentracije na tržištu. a

3.
EUROPSKA KOMISIJA

GLOBALNO TRŽIŠTE

TRŽIŠNO NATJECANJE

VELIKI PODUZETNICI

E -TRGOVINA

Europska komisija u 2017. donijela 388 odluka
iz područja tržišnog natjecanja
Ugovorom iz Rima postavljeni su temelji današnje Europske unije, a 2017. obilježena je 60. obljetnica
njegova potpisivanja

U

posljednjim
desetljećima
politika tržišnog natjecanja
imala je veliki utjecaj na živote
ljudi. Europski građani možda
nisu uvijek upoznati s pravilima
tržišnog natjecanja, ali su svakodnevno u doticaju s tržištem.Tržišno natjecanje potiče poduzetnike
na natjecanja na temelju zasluga,
cijena, kvalitete i inovacija kako
bi zadovoljili potrebe potrošača.
Pritiskom poduzetnika na bolji i
kvalitetniji rad, tržišno natjecanje
daje moć potrošačima.
Desetljećima su se svi poduzetnici koji su bili aktivni na jedinstvenom tržištu mogli pouzdati
u stabilan skup pravila i njihovu
nepristranu provedbu. Pouzdanom, dosljednom i predvidljivom
provedbom šalje se jasna poruka
kako svaki poduzetnik ima jednake uvjete za poslovanje i jednake prilike za uspjeh. Provedbom
pravila o tržišnom natjecanju
osigurava se da svijet globalne
trgovine i poslovanja može biti
svijet u kojem mali poduzetnici i
pojedinci dobivaju poštenu prili-

ku. Pravilima o tržišnom natjecanju jamči se da svi poduzetnici na
jedinstvenom tržištu posluju po
jednakim pravilima, neovisno o
tome jesu li veliki ili mali i neovisno o tome iz kojeg dijela svijeta
dolaze.
Politika tržišnog natjecanja
ujedno je i ključni čimbenik kojim
se podupiru politički prioriteti
Komisije. Mjere politike tržišnog natjecanja koje su poduzete
2017., pridonijele su ostvarivanju
programa Komisije i rezultata u
onim područjima koja su europskim građanima bitna. Digitalno
gospodarstvo, energetika, farmaceutski i agrokemijski sektor,
mrežne industrije i financijska tržišta neki su od sektora u kojima
se naporima u području politike
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EU OD PRVOG DANA
IMA PRAVILA KOJIMA
SE ŠTITI POŠTENO
I NENARUŠENO
TRŽIŠNO NATJECANJE

tržišnog natjecanja nastavilo ostvarivati rezultate za europske
potrošače.
Komisija blisko surađuje s nacionalnim tijelima država članica
nadležnima za tržišno natjecanje,
kako bi se koristi od tržišnog natjecanja mogle povećavati i širiti u
svaku državu članicu u EU-u. Istodobno, Komisija udružuje snage
s agencijama za zaštitu tržišnog
natjecanja iz cijelog svijeta kako
bi se stvorili uistinu ravnopravni
uvjeti na globalnoj razini.

Komisijino istraživanje
sektora e-trgovine

Potrošačima bi se e-trgovinom
trebao pružiti širi izbor roba i
usluga te mogućnost kupovine
preko granica. Unatoč tome što
se u svijetu sve više i više trguje
robom i uslugama preko interneta, prekogranična internetska
prodaja unutar EU-a raste sporo. Komisija je 2015. pokrenula
istraživanje o sektoru kako bi
utvrdila moguće zabrinutosti u
pogledu tržišnog natjecanja na

4.
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EUROPSKA KOMISIJA

GLOBALNO TRŽIŠTE

Izdvojeno
U lipnju je u okviru Europske
mreže tijela za zaštitu
tržišnog natjecanja održan
sastanak šefova nacionalnih
agencija, na kojem je Europska
komisija predstavila nedavno
usuglašenu ECN+ Direktivu
Europskog parlamenta i
vijeća EU o ovlašćivanju tijela
država članica nadležnih
za tržišno natjecanje za
učinkovitije provođenje
pravila i osiguravanje pravilnog
funkcioniranja unutarnjeg

tržišta. Objava Direktive
predviđena je do kraja ove
godine, nakon čega slijedi
dvogodišnje razdoblje u kojem
je Direktivu potrebno prenijeti
u nacionalne zakonodavne
sustave.
Europska komisija će se
u međuvremenu obratiti
državama članicama ukazujući
na svrhu i nužnost hitnog
transponiranja Direktive u
nacionalno zakonodavstvo, a
sve s ciljem ubrzavanja cijelog
procesa.

europskim tržištima e-trgovine.
Tijekom istraživanja prikupila je
dokaze od gotovo 1 900 poduzetnika koji posluju u e-trgovini
robe široke potrošnje i digitalnog
sadržaja te analizirala približno 8
000 ugovora o distribuciji i licenciranju. U svibnju 2017., Komisija je objavila konačno izvješće o
istraživanju o sektoru, uzimajući
u obzir primjedbe koje je primila
u pogledu preliminarnog izvješća
iz rujna 2016. Rezultati istraživanja već pomažu

Kontrola koncentracija

Komisiji u boljem usmjeravanju provedbe pravila EU-a o tržišnom natjecanju na tržištima
e-trgovine, a samo istraživanje
potaknulo je niz poduzetnika da
na vlastitu inicijativu preispitaju
svoju poslovnu praksu. Jedan od
glavnih ciljeva Komisijine strate-

gije za jedinstveno digitalno tržište je omogućiti potrošačima i
poduzetnicima bolji pristup robi
i uslugama, primjerice osiguravanjem usklađenosti s pravilima EU-a o tržišnom natjecanju,
ukidanjem neopravdanog geografskog blokiranja i omogućivanjem prekogranične prenosivosti
usluga internetskog sadržaja. Pri
procjenjivanju predložene koncentracije, Komisija mora biti
u mogućnosti donositi odluke
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TRŽIŠNO NATJECANJE
na temelju potpunog poznavanja točnih činjenica. Na temelju
Uredbe EU-a o koncentracijama,
poduzetnici-sudionici koncentracije, obvezni su pružiti točne
informacije koje nisu obmanjujuće, kako bi Komisija mogla pravodobno i djelotvorno pregledati
koncentracije i preuzimanja.Ta se
obveza primjenjuje neovisno o
tome utječe li predmetna informacija na konačni ishod ocjene
koncentracije.
Kad je Facebook 2014. prijavio stjecanje WhatsAppa, obavijestio je Komisiju da neće moći
uspostaviti pouzdano, automatizirano povezivanje između
računa korisnika Facebooka i
WhatsAppa. Međutim, Komisija
je kasnije saznala da je, suprotno izjavama koje je Facebook
dao 2014. u postupku pregleda
koncentracije, tehnička mogućnost automatskog povezivanja
identiteta korisnika Facebooka i
WhatsAppa postojala već 2014.
i da je Facebook bio svjestan te
mogućnosti. Nakon obavijesti o
preliminarno utvrđenim činjeni-

Komisija je donijela 388 odluka u 2017.
Komisija u izvješću opisuje postupke usmjerene na poticanje
jačanja učinkovitosti provedbe tržišnog natjecanja te ističe da
u tom segmentu osobito važnu ulogu ima Direktiva o jačanju
nacionalnih tijela u EU-u nadležnih za tržišno natjecanje. Postupci
kontrole koncentracija također su imali važnu ulogu u provedbi
tržišnog natjecanja. EK je u 2017. zabranila dvije koncentracije i
to u sektorima financijske i cementne kako bi zaštitila potrošače.

VELIKI PODUZETNICI

E -TRGOVINA

Odluke Europske komisije u području tržišnog natjecanja
u 2017.
Koncentracije – ukupno prijavljeno
380
Koncentracije – ukupno odluka
377
- Uvjetno dopuštene uz mjere na 1.i 2. razini
20
- Bezuvjetno dopuštene na 1. i 2. razini
353
- Odustanak stranke
2
- Zabranjene
2
Karteli (nagodbe)
4
Karteli (zabrana)
2
Ocjene sporazuma (commitments)
1
Zlouporabe (utvrđene)
3
Ostalo (odbijeni zahtjevi, postupovne povrede, periodične kazne) 1

cama, Komisija je u svibnju 2017.
Facebooku izrekla novčanu kaznu od 110 milijuna eura, zbog
pružanja netočnih ili obmanjujućih informacija. Tom je odlukom
poduzetnicima poslana jasna
poruka da se moraju pridržavati
svih aspekata pravila EU-a o koncentracijama, uključujući obvezu
pružanja točnih informacija.

Udruživanje snaga

Budući da se svjetska tržišta nastavljaju integrirati, a sve više poduzetnika ovisi o globalnom lancu
vrijednosti, potreba da se agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
dogovore o zajedničkim standardima i postupcima veća je nego
ikada prije. Ako poslovne prakse
nekog poduzetnika nanose štetu
tržišnom natjecanju u različitim
zemljama i na različitim kontinentima, pošteni i ravnopravni tržišni

uvjeti mogu se ponovno uspostaviti jedino ako tijela za provedbu
pravila o tržišnom natjecanju djeluju kao tim. Europski parlament,
Vijeće, Gospodarski i socijalni
odbor i Odbor regija, ključni su
partneri u naporima Komisije da
objasni važnost politike tržišnog
natjecanja europskim građanima.
Za očuvanje integriteta unutarnjeg tržišta potrebna je snažna
politika tržišnog natjecanja koja
jača položaj građana, nudeći im
konkurentne cijene i izbor inovativnih roba i usluga na tržištu.
Komisija će nastaviti svoj rad na
rješavanju problema nezakonitih
kartela i poduzetnika koja zloupotrebljavaju svoj vladajući položaj na tržištu te na pregledu koncentracija na našem unutarnjem
tržištu kako bi se izbjegla ograničenja ili narušavanja tržišnog
natjecanja. a

5.
ZAKONODAVSTVO

TRGOVCI

LANAC OPSKRBE HRANOM

POTROŠAČI

ZNTP

Primjena Zakona o
zabrani nepoštenih
trgovačkih praksi
Pokrenuti postupci protiv: KAUFLAND Hrvatska k.d., Narodni
trgovački lanac d.o.o. i drugih

U

skladu sa Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih
praksi u lancu opskrbe hranom
(dalje u tekstu: ZNTP), Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
(dalje u tekstu: Agencija), ovlaštena je za provedbu Zakona o
zabrani nepoštenih trgovačkih
praksi u lancu opskrbe hranom.
Definirajući pojam nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom u članku 2. točki
b) ZNTP-a, upućujući pritom
izričito na odredbe od članka 4.
do 12. ZNTP-a, taj zakon taksativno uređuje trgovačke prakse
koje se smatraju nepoštenima.
Posebno se naglašava kako
izvan okvira ugovornih odredbi i
trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, a koje su taksativno
navedene u navedenim odredbama, dakle koje se prema odredbama ZNTP-a smatraju nepo-

štenima, Agencija nije ovlaštena
ispitivati i istraživati situacije i
okolnosti koje ne ulaze u sferu
ZNTP-a, niti u odnosu na njih
provoditi bilo kakav postupak.
Agencija je u razdoblju od
stupanja na snagu ZNTP-a
(7.prosinca 2017.) do danas, po
službenoj dužnosti, otvorila 163
predmeta, od čega su 143 neupravna, a 20 upravnih predmeta.

Analiza dostavljenih
ugovora odabranih
metodom uzorka

Agencija je od 31 trgovca zatražila i do danas zaprimila 150
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PUNA PRIMJENA
ZNTP-A ZAPOČELA
1. TRAVNJA 2018.

ugovora koji su ti trgovci zaključili kako s domaćim, tako i s
inozemnim dobavljačima. Agencija je po službenoj dužnosti,
metodom uzorka, zatražila tih
150 ugovora kako bi mogla utvrditi poštuju li trgovci odredbe
ZNTP-a. Budući da je provedba
ZNTP-a u punoj primjeni tek od
1. travnja 2018., još uvijek je u
tijeku analiziranje svih dostavljenih ugovora.
Riječ je o vrlo složenom i
zahtjevnom poslu pa je u ovom
trenutku, dok analiza ugovora
traje i dalje, Agencija u 30-ak
zaprimljenih ugovora uočila postojanje jedne ili više nejasnih,
odnosno spornih odredbi. Budući da su pojedine odredbe
tih ugovora nejasne, odnosno
sporne, u tom smislu postoje
indicije za pokretanje postupaka
Agencije po službenoj dužnosti.

Agencija je u skladu s navedenim pokrenula 20 upravnih postupaka protiv određenih trgovaca, odnosno otkupljivača i/ili
prerađivača. Samo pokretanje

postupka po službenoj dužnosti
Agencije protiv određenog trgovca i/ili otkupljivača i/ili prerađivača ne znači nužno utvrđenje
povrede zakona, već je Agencija

6.
LANAC OPSKRBE HRANOM

obvezna u postupku utvrditi sve
relevantne činjenice i okolnosti,
odnosno konkretne dokaze koji
potvrđuju indicije koje su bile
razlog za pokretanje postupka.
Na temelju svih utvrđenih činjenica u postupku vezanih kako uz
način sklapanja i provedbe ugovora, kao i za cjelokupan sadržaj
ugovora, Agencija će u svakom
konkretnom predmetu donijeti
meritornu odluku.
Agencija će odluku kojom
okončava pojedini postupak u
cijelosti objaviti na svojim mrežnim stranicama, uz izuzetak
objave poslovnih tajni.

Problem prijave
nepoštenih trgovačkih
praksi Agenciji

Nakon što je Agencija 13. srpnja
u priopćenju o provedbi ZNTPa objavljenom na svojoj mrežnoj
stranici, pozvala i ohrabrila sve
one koje imaju bilo kakva saznanja o nepoštenim trgovačkim praksama, zaprimljene su
tri anonimne prijave. Tragom
tih anonimnih prijava, Agencija
je odlučila pokrenuti upravne
postupke protiv određenih otkupljivača.
Obavijest o pokrenutim postupcima Agencija će objaviti na
svojoj mrežnoj stranici i to na
način da će zbog zaštite poslovnih tajni objaviti samo informaciju protiv kojeg poduzetnika je
pokrenut postupak, ali tek nakon što stranka u postupku za-
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POTROŠAČI

OTVORENA
143 NEUPRAVNA
I 20 UPRAVNIH
PREDMETA

primi tu obavijest. Iako Agencija
aktivno postupa po službenoj
dužnosti, većom sviješću dobavljača, odnosno adresata zakona, u smislu brojnijih prijava pa
makar i anonimnih, otkrivanje
nepoštenih trgovačkih praksi od
strane Agencije bilo bi znatno
brže i ekonomičnije.

Koja pitanja ne ulaze u
nadležnost Agencije

S obzirom na napise i navode
iz medija, kojima se Agencija
uporno proziva za nepoduzimanje radnji i mjera u situacijama
kada je u pitanje dovedena kvaliteta i zdravstvena ispravnost
hrane, potrebno je razjasniti
kako Agencija nije ovlaštena u
smislu ZNTP-a kontrolirati ni
kvalitetu ni zdravstvenu i higi-
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KVALITETA,
ZDRAVSTVENA
I HIGIJENSKA
ISPRAVNOST
PROIZVODA IZVAN
NADLEŽNOSTI
AZTN-A

TRGOVCI

ZAKONODAVSTVO

jensku ispravnost poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
koji se plasiraju na hrvatsko tržište, već su za to zadužena nadležna inspekcijska tijela u skladu
s posebnim propisima. Naime,
Agencija je u smislu ZNTP-a
ovlaštena utvrđivati sadrži li
pojedini ugovor između dobavljača i trgovaca, ili dobavljača
i otkupljivača i/ili prerađivača,
odredbe o kvaliteti i vrsti poljoprivrednog i prehrambenog
proizvoda te eventualno sadrži
li popratna dokumentacija (primjerice: izdatnica, otpremnica,
tovarni list i slično) podatak o
kvaliteti proizvoda koji je predmetom ugovora. Samo iznimno,
Agencija može ispitivati i samu
kvalitetu poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda u okviru
konkretnog upravnog postupka,
a ta iznimna situacija bi primjerice bila situacija kada trgovac/
otkupljivač ili prerađivač jednostrano, u pisanom obliku
raskine ugovor s dobavljačem,
obrazlažući raskid ugovora isporučenom lošom kvalitetom
proizvoda, odnosno da isporučeni proizvodi ne odgovaraju
ugovorenoj kvaliteti.
U opisanoj situaciji Agencija može postupati samo ako
joj dobavljač podnese formalni
zahtjev za pokretanje postupka
zbog jednostranog i neosnovanog raskida ugovora od strane
trgovca, otkupljivača ili prerađivača, s obzirom na to da do-
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STATUT AGENCIJE

BITNO RAZGRANIČENJE NADLEŽNOSTI IZMEĐU
INSPEKCIJSKIH SLUŽBI MINISTARSTVA FINANCIJA
I AGENCIJE U SITUACIJAMA PRODAJE PROIZVODA
ISPOD NABAVNE CIJENE

bavljač smatra da su isporučeni
proizvodi imali ugovorenu kvalitetu. U tom iznimnom slučaju bi
Agencija, u upravnom postupku
zbog specifičnosti same situacije i prirode predmeta, između
ostalog morala odrediti i dokaz
vještačenjem po sudskom vještaku odgovarajuće struke, a
radi utvrđenja svih relevantnih
činjenica i okolnosti bitnih za
donošenje odgovarajuće odluke.
U smislu odredbe članka 12.
točke 14. ZNTP-a, Agencija je
ovlaštena isključivo utvrđivati
prodaju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ispod nabavne cijene u situacijama kada
se ta prodaja obavlja prema
krajnjem potrošaču.
U tom slučaju, Agencija utvrđuje po kojoj je nabavnoj cijeni
trgovac na malo nabavio poljoprivredni i prehrambeni proizvod i po kojoj ga je cijeni prodao krajnjem potrošaču.
Agencija može promatrati daljnji lanac opskrbe samo u
iznimnom slučaju kada se trgovac na veliko i trgovac na malo
nalaze u međusobnom odnosu
povezanih društava u smislu
propisa o trgovačkim društvi-

ma i propisa o računovodstvu.
U tom iznimnom slučaju promatra se s jedne strane odnos
između samih povezanih društava, trgovca na veliko, kao
dobavljača s trgovcem na malo,
koji prodaje poljoprivredni ili
prehrambeni proizvod krajnjem
potrošaču, ali i s druge strane
odnos između tog trgovca na
veliko i njegovog dobavljača (primjerice, proizvođača) koji s njim
nije povezano društvo.
U tom iznimnom slučaju povezanih društava, najviša cijena
nabave je najniža cijena po kojoj
se proizvod može prodati krajnjem potrošaču.
Primjerice, ako je trgovac na
malo kupio od trgovaca na veliko s kojim se nalazi u odnosu
povezanosti, proizvod po cijeni
od 3,00 kn, a taj trgovac na veliko je nabavio isti proizvod od
svog dobavljača koji s njim nije
povezano društvo po cijeni od 5
kuna, trgovac na malo isti proizvod ne može prodati krajnjem
potrošaču po cijeni manjoj od 5
kuna.
Na sve ostale slučajeve prodaje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ispod nabavne

7.
LANAC OPSKRBE HRANOM

cijene, primjerice između trgovaca na veliko i njihovih dobavljača (proizvođača), ili trgovaca
na veliko i trgovca na malo, ili
otkupljivača ili prerađivača i
trgovca, primjenjuju se isključivo odredbe Zakona o trgovini
(„Narodne novine“, br. 87/08.,
96/08., 116/08., 76/09., 114/11.,
68/13., 30/14.), kojim je nepošteno trgovanje zabranjeno, a
prakse koje se smatraju nepoštenima jasno definirane.
Tako je između ostalog,
odredbom članka 64. stavka 1.
Zakona o trgovini određeno da
se nepoštenim trgovanjem smatra i prodaja robe ispod njezine
nabavne cijene s porezom na
dodanu vrijednost pa je za povredu te odredbe propisana i

POTROŠAČI

odgovarajuća sankcija. Upravni
nadzor nad provedbom Zakona
o trgovini provodi ministarstvo
nadležno za gospodarstvo, a
inspekcijski nadzor na provedbom istog nadležni inspektori
Ministarstva financija (članak
66. Zakona o trgovini). U okviru odredbi članak 68. Zakona o
trgovini, inspektori Ministarstva
financija imaju širok krug ovlaštenja pa tako između ostalog
mogu, utvrde li da je trgovac
učinio ili provodi radnju koja se
smatra nepoštenih trgovanjem:
- zabraniti pravnoj ili fizičkoj
osobi daljnje obavljanje djelatnosti trgovine na rok od najmanje 30 dana do otklanjanja utvrđenih nedostataka;
- izreći mjeru zabrane obavljanja
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Jednaki tretman
domaćih i inozemnih
dobavljača
Bitno je također naglasiti
kako ZNTP jednako
tretira domaće i inozemne
dobavljače, a o tome s kim
će trgovci sklapati ugovore
odlučuju trgovci, sukladno
konkurentnosti dobavljača
i preferencijama potrošača.
U tom smislu korisno je i
preporučljivo udruživanje
malih dobavljača, jer bi
na taj način bili osnaženi i
imali bolju pregovaračku
poziciju s trgovcima i
otkupljivačima.

TRGOVCI

ZAKONODAVSTVO

djelatnosti trgovine onim proizvodima za koje je utvrđena povreda propisa.
Uz opisane mjere, za počinitelje je zapriječena i novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kn do
300.000,00 kn za pravnu osobu, odnosno novčana kazna od
4.000,00 kn do 70.000,00 kn za
odgovornu osobu u pravnoj osobi kao i fizičku osobu. Jasno razgraničavanje nadležnosti između
inspektora Ministarstva financija
i Agencije te svijest adresata o
ovlaštenjima koje imaju nadležni
inspektori Ministarstva financija
s jedne strane i Agencija s duge
strane, bitno je između ostalog i radi promptnog reagiranja
nadležnih inspektora i Agencije
na povrede zakona i dobrih trgovačkih običaja, sve u cilju otklanjanja istih i uspostave zdrave
klime u gospodarsko - pravnom
prometu.

Nacrt Direktive o
zabranjenim trgovačkim
praksama u lancu
opskrbe hranom

Agencija, kao tijelo zaduženo
za provedbu ZNTP-a na nacionalnoj razini, aktivno surađuje
s Ministarstvom poljoprivrede
dajući stručnu podršku prilikom
izrade službenih stajališta o pojedinim odredbama nacrta Direktive Europskog parlamenta
i Vijeća o zabranjenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe
hranom. a

STATUT AGENCIJE

Izmjene i dopune Statuta
Agencije za zaštitu
tržišnog natjecanja
29. lipnja Hrvatski sabor potvrdio Izmjene
i dopune Statuta AZTN-a

S

tupanjem na snagu Zakona o
zabrani nepoštenih trgovačkih
praksi u lancu opskrbe hranom
(“Narodne novine”, br. 117/17.; u
daljnjem tekstu: ZNTP), dana 7.
prosinca 2017., Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem
tekstu: Agencija), postala je nadležno tijelo za njegovu provedbu.
Odredbom članka 33. ZNTPa, Agencija je obvezna uskladiti
Statut i druge opće akte Agencije s odredbama toga zakona. Vijeće Agencije usvojilo je tekst Izmjena i dopuna Statuta Agencije
sukladno članku 26. stavku 7. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (“Narodne novine”, br.79/09.
i 80/13.) te isti uputilo na proces
potvrde u Hrvatski sabor.
Predmetne Izmjene i dopune Statuta Agencije odnose se
na organizacijski ustroj i stvaranje nove ustrojstvene jedinice –
“Sektora za zabranu nepoštenih
trgovačkih praksi” te na proširen
djelokrug članova Vijeća i stručne službe Agencije, a sve u smislu provođenja odredbi ZNTP-a.

20. lipnja 2018. u Hrvatskom saboru zaključena je rasprava o Izmjenama i dopunama Statuta,
koji je potvrđen na 8. sjednici sabora, održanoj 29. lipnja 2018.
Izmjene i dopune Statuta Agencije stupaju na snagu nakon što
ga potvrdi Hrvatski sabor i nakon što protekne osam dana od
njegove objave na Oglasnoj ploči Agencije.
Nakon tog roka, pročišćeni tekst Statuta Agencije bit će
objavljen na mrežnoj stranici
Agencije. a

8.
KONFERENCIJA

HRVATSKA KOMORA

PROVEDBA EU PROJEKATA

MEĐUNARODNA SURADNJA

NOVI SPORAZUMI

Predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sudjelovao
na 13. Danima Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Na predstavljanju najnovijih znanstvenih i stručnih saznanja, iskustva i primjene dobre prakse
prisustvovalo je preko 900 sudionika

M

laden Cerovac, predsjednik
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, na poziv organizatora sudjelovao je na 13. Danima Hrvatske
komore inženjera građevinarstva
koji su se, od 14. do 16. lipnja 2018.,
održavali u Opatiji.
Predsjednik VZTN-a na plenarnoj je sjednici održao predavanje na
temu “Odluke udruženja poduzetnika: utvrđivanje cijena i razmjena

informacija” te sudjelovao u panelu
pod nazivom “Unaprjeđenje realizacije investicijskih projekata (provedba EU projekata, javna nabava,
regulativa i tržišno natjecanje)”.
Na ovom, sada već tradicionalnom okupljanju, održana su brojna
stručna predavanja, rasprave i savjetovanja te dodijeljena priznanja
za istaknuto djelovanje u području
struke. a

Posjet delegacije kosovskog tijela za zaštitu konkurencije
Svečano potpisivanje novog sporazuma o suradnji s kosovskim tijelom za konkurenciju

A

gencija za zaštitu tržišnog natjecanja u petak, 6. srpnja, bila je domaćin
kosovskoj delegaciji za zastitu konkurencije.
Svrha dolaska je ponovno potpisivanje sporazuma o suradnji novog
predsjednika kosovskog tijela za konkurenciju (Autoritet za konkurenciju), g.
Valona Prestreshija i predsjednika Vijeća
AZTN-a, g. Mladena Cerovca. Sugovor-

nici su izrazili zadovoljstvo međusobnom suradnjom te istaknuli želju za njezinim jačanjem.
Predstavnice Agencije, Branimira
Kovačević i Mirta Kapural iz Odjela za
međunarodnu suradnju, predstavile su
rad Agencije, uz naglasak na iskustvo primjene SSP-a i pristupanje RH u EU. Prezentacije iz aktualnih predmeta-pregleda
prakse Agencije održali su predstavnici

Odjela za utvrđivanje zabranjenih sporazuma, Josip Čulić, Hrvoje Šeremet i
Jelena Krenčić te Ivan Krivić iz Odjela za
utvrđivanje zlouporaba.
Nakon
održanih
prezentacija,
slijedilo je svečano potpisivanje novog
sporazuma o suradnji, predsjednika kosovskog tijela za konkurenciju i predsjednika Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. a

9.
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Norveški Telenor
kažnjen s rekordnih
83,5 milijuna eura

Norveško tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja izreklo je rekordnu novčanu kaznu od 788 milijuna kruna (83,5 milijuna eura)
poduzetniku Telenor zbog zlouporabe vladajućeg položaja na
tržištu telekomunikacija. Norveško tijelo navelo je kako je
poduzetnik Telenor spriječio
konkurentske pružatelje telekomunikacijskih usluga, poduzetnike Network Norway i Tele2 da
razvijaju treću mobilnu mrežu
promjenom uvjeta ugovora o
zakupu s oba poduzetnika. Norveško tijelo priopćilo je kako je
uvidom u internu dokumentaciju otkriveno da je cilj Telenora
bio spriječiti inicijativu poduzetnika Network Norway u razvijanju vlastite mreže i zaustaviti
ulazak treće mobilne mreže na
područje Norveške. a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Savska cesta 41, 10000 Zagreb, Hrvatska,
tel.: +385 1 617 64 48, fax: +385 1 617 64 50,
www.aztn.hr, agencija.ztn@aztn.hr

SUDSKE ODLUKE

KONCENTRACIJE

NAKNADE ŠTETA

TELEKOMUNIKACIJE

Orange mora
isplatiti 53,4 milijuna
eura naknade štete
SFR-u

Uvjetno odobrena
koncentracija Fox/
Sky u Ujedinjenoj
Kraljevini

Europski sud
dopustio javnu
objavu odluke
o kartelu

Francuski sud naložio je poduzetniku Orange isplatu naknade
štete u iznosu 53,4 milijuna eura
poduzetniku SFR. Sud je utvrdio
da je poduzetnik Orange zlouporabio vladajući položaj na tržištu telefonskog i internet pristupa za sekundarna prebivališta
(kuće za odmor, apartmani, stanovi za najam). Ponuda poduzetnika
Orange, pokrenuta 2000. godine,
omogućavala je kupcu da koristi
pretplatu na fiksnu telefonsku liniju u drugom prebivalištu. Kada
je prebivalište prazno, gost je mogao obustaviti tu liniju pod uvjetom plaćanja male naknade. Poduzetnik SFR je 2010. objavio svoju
namjeru o ponudi identične usluge svojim klijentima, uz planirano plaćanje naknade za korištenje
Orangeovog bakrenog linijskog
priključka. Poduzetnik Orange je
zahtijevao od poduzetnika SFR da
plaća naknadu za linijski priključak
cijele godine, unatoč tome što su
korisnici koristili liniju u kraćem
razdoblju. a

Vlada Ujedinjene Kraljevine odobrila je koncentraciju poduzetnika 21 Century Fox i Poduzetnika Sky pod uvjetom da američki
medijski poduzetnik ublaži nastalu zabrinutost javnosti zbog gubitka informativnog televizijskog
kanala. Europska komisija prethodno je odobrila spomenutu
koncentraciju u siječnju. Tijelo za
zaštitu tržišnog natjecanja Ujedinjene Kraljevine (CMA), privremeno je obustavilo provedbu
koncentracije zbog zabrinutosti
da bi poduzetnik Murdoch Family Trust (čiji je Fox dio) stekao
prevelik utjecaj u takvoj strukturi
poduzetnika Sky. Poduzetnik 21
Century Fox je u veljači zajamčio
neovisnu strukturnu i uredničku
neovisnost Sky Newsa. a

U 2014. godini, Europska komisija kaznila je poduzetnika
Nexans i 10 drugih proizvođača podzemnih i podmorskih visokonaponskih kabela za napajanje s 302 milijuna eura
zbog sudjelovanja u desetogodišnjem kartelu. Poduzetnik
Nexans je tvrdio da je Komisija djelovala izvan svojih ovlasti
tijekom nenajavljene pretrage
2009. godine, kada je prikupljena velika količina elektroničkih
podataka za buduću provjeru.
Poduzetnik je pokrenuo postupak tužbe Općem sudu EU u
lipnju 2014. i zatražio od suda
da spriječi Komisiju da objavljuje odluku o kartelu na svojoj internetskoj stranici sve dok postupak ne završi.
Nakon što je Opći sud odbio tužbu, poduzetnik Nexus
se žalio Sudu Europske unije. Prošlog tjedna Sud Europske unije donio je odluku u kojoj odbija žalbu poduzetnika
Nexans. a

Vjekoslava Belovari,
prof., voditeljica Odjela za Komunikacije
vjekoslava.belovari@aztn.hr

mr.sc. Branimira Kovačević, voditeljica
Odjela za međunarodnu i europsku suradnju
branimira.kovacevic@aztn.hr

Tatjana Jakovljević, prof., univ.spec.eur.st.,
samostalna savjetnica, Odjel za komunikacije
tatjana.jakovljevic@aztn.hr

dr. sc. Mirta Kapural, dipl. iur, samostalna savjetnica,
Odjel za međunarodnu i europsku suradnju
mirta.kapural@aztn.hr

Odluke AZTN-a
objavljene u lipnju
2018.
• Extra FM d.o.o., Zagreb i

HIT FM d.o.o., Zagreb
(sada Extra FM Zagreb
d.o.o.) - Ocjena
dopuštenosti koncentracije
na 1. razini

• Ministarstvo zdravstva Nacrt prijedloga Zakona
o zdravstvenoj zaštiti
s prijedlogom iskaza Mišljenje

• Ministarstvo zdravstva Nacrt prijedloga Zakona
o izmjenama i dopunama
Zakona o lijekovima Mišljenje

• Državni zavod za

intelektualno vlasništvo Nacrt prijedloga Zakona o
žigu - Mišljenje

Mihovil Pavečić, struč. spec. oec., viši stručni referent,
Odjel za međunarodnu i europsku suradnju
mihovil.pavecic@aztn.hr

