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24 sata prvi na tržištu prodaje, a Jutarnji list na
tržištu oglašavanja u dnevnim novinama
Tržište tiska bilježi stagnaciju u 2017., što je nastavak višegodišnjeg trenda pada prodane naklade,
a i financijskih pokazatelja stanja na tržištu

A

gencija za zaštitu tržišnog
natjecanja provela je redovito ispitivanje tržišta tiska u
Republici Hrvatskoj u 2017., s

ciljem utvrđivanja tržišnih udjela
poduzetnika koji djeluju na tom
tržištu. Uzorak u istraživanju
predstavljala su ukupno 43 no-

vinska nakladnika i distributera
tiska. Analizom su obuhvaćena
tržišta naklade tiska (općeinformativni dnevnici i tjednici),

tržišta oglašavanja u općeinformativnim dnevnicima i tjednicima te tržišta trgovine tiskom na
području Republike Hrvatske.
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PRODANA
NAKLADA SVIH
DNEVNIKA IZNOSILA
66,1 MILIJUNA
PRIMJERAKA

Tržišni udjeli poduzetnika na
mjerodavnim tržištima utvrđeni
su temeljem prodanih naklada
izraženih u primjercima tiskovina, odnosno prihoda koji su
poduzetnici ostvarili na tržištu
oglašavanja, trgovinom na veliko
tiskom i tržištu trgovine na malo
tiskom.
Tržište tiska (prodana naklada i oglašavanje u tisku) bilježi
stagnaciju u 2017., što je nastavak višegodišnjeg trenda pada
prodane naklade, a i financijskih
pokazatelja stanja na tržištu.

Tržište prodane naklade
dnevnika

U 2017. prodana naklada svih
dnevnika u Hrvatskoj iznosila
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Ukupna prodana naklada
općeinformativnih dnevnika
u RH u razdoblju od
2014. do 2017.

NAKLADNIŠTVO

TISKANI MEDIJI

Ukupna prodana naklada
općeinformativnih tjednika
u RH u razdoblju od
2014. do 2017.

sto u odnosu na 2016. Najprodavaniji tjednik je “7Dnevno”,
koji ima izraženi padajući trend
prodaje, drugi je tjednik “Međimurje”, a treći Globus.
I dok pad prodaje bilježi većina tjednika, “Hrvatski tjednik”,
“Nacional” , “DU List”, “Bjelovarac” i “Bjelovarski list” ne bilježe pad prodane naklade.

Izvor: podnesci poduzetnika; Obrada: AZTN

je 66,1 milijuna primjeraka te je
u odnosu na prethodnu godinu
smanjena za 10 posto.
Najveću prodanu nakladu
u 2017., kao i u prethodne četiri godine, ostvario je dnevnik
“24sata”, s ostvarenim tržišnim
udjelom između 30-40 posto,
slijedi ga “Jutarnji list” s udjelom
između 20-30 posto, dok je treći “Večernji list”, čiji se tržišni
udjel kreće između 10-20 posto.
Svi ovi dnevnici bilježe trend
pada prodaje u odnosu na prethodnu godinu.
Značajnu prodanu nakladu
ostvarili su nakladnici dnevnika
“Slobodna Dalmacija” i “Novi
list”, oba dnevnika su regionalnog karaktera, tržišni udjeli im
se kreću od 5-10 posto i također imaju trend pada prodaje u
odnosu na 2016.
Promatrano prema vlasničkim grupama, na tržištu dnev-

nika najveći udjel između 50-60
posto ima Styria AG (“24 sata”
i “Večernji list”), uz blagi rast
tržišnog udjela u odnosu na
prethodnu godinu. Hanza Media
(“Jutarnji list” i “Slobodna Dalmacija”) ima udjel između 30-40
posto i bilježi blagi pad zajedničkog udjela. Treća grupacija nakladnika Glasa Istre (“Novi list”,
“Glas Istre” i “Zadarski list”)
ostvarila je zbirni tržišni udjel u
iznosu od 10-20 posto.

Tržište prodane naklade
tjednika

U Hrvatskoj je u 2017. prodana
naklada tjednika pala za 15 po-
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NAJPRODAVANIJI
TJEDNIK “7DNEVNO”,
DRUGI “MEĐIMURJE”,
A TREĆI GLOBUS

Tržište oglašavanja u
općeinformativnom tisku

Ukupni prihod od oglašavanja
u dnevnicima u 2017. iznosio je
160 milijuna kuna te je u odnosu
na 2016., manji za 10 posto.
Najveći tržišni udjel, između
20-30 posto, ostvario je Jutarnji
list, slijedi Slobodna Dalmacija s
udjelom od 10-20 posto i Večernji list s udjelom od 10-20 posto.
Većina nakladnika općeinformativnih dnevnika bilježi blagi rast
prihoda od oglašavanja. Vodeća
dva nakladnika dnevnika po potrošnji oglašivača su povezani
nakladnici Hanza Media d.o.o. i
Slobodna Dalmacija d.d., čiji je
zajednički tržišni udjel iznosio
od 40-50 posto. Nakladnik Večernji list d.o.o. ostvario je treći tržišni udjel od 10-20 posto,
dok su pojedinačni prihodi dva
vodeća nakladnika dnevnika od
oglašavanja blago porasli.
Novi list se nalazi na četvrtom mjestu po snazi tržišnog
udjela (10-20 posto) te je također zabilježio rast prihoda u odnosu na 2016. Na petom mjestu

TJEDNE NOVINE
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OGLAŠAVANJE

NAJVEĆE POVEĆANJE
PRIHODA OD
TRGOVINE NA
MALO TISKOM
BILJEŽI HANZA
MEDIA D.O.O.

se nalazi 24 sata koji je ostvario
tržišni udjel između 10-20 posto
i zabilježio pad prihoda. Ostala
četiri nakladnika (Glas Slavonije, Glas Istre, Zadarski list i La
Voce del Popolo) u 2017. ostvarili su pojedinačne tržišne udjele
manje od 10 posto. HH indeks u
2017. iznosio je 1.669 bodova (u
2016. iznosio je 1.663 bodova)
što ukazuje na umjereno koncentrirano tržište.

Tržište trgovine tiskom
na veliko i malo

Prihod od oglašavanja u općeinformativnim tjednicima u 2017.
Prihod od oglašavanja
nakladnika tiskovina u RH u
razdoblju od 2014. do 2017.

Izvor: podnesci poduzetnika; Obrada: AZTN

iznosio je 24,9 milijuna kuna. U
odnosu na tržište trgovine na
veliko tiskom (distribucija tiska),
jedini distributer tiska nacionalne pokrivenosti u Hrvatskoj
u 2017. bio je Tisak d.d., koji je
zabilježio pad prihoda u odnosu
na 2016.
U 2017. ukupno ostvareni
prihod od trgovine na malo tiskom iznosio je 351,5 milijuna
kuna, što je u odnosu na prethodnu godinu pad od 3 posto.
Najveće povećanje prihoda
od trgovine na malo tiskom bilježi Hanza Media d.o.o. i tako
zauzima drugo mjesto po ostvarenom prihodu u 2017. nakon
distributera Tiska d.d., a ispred
Inovina d.d.
Većina novinskih nakladnika
bilježi trend rasta maloprodajnih aktivnosti. Riječ je o jačanju aktivnosti direktne prodaje
krajnjim potrošačima i to putem
pretplate, čime se nastoji ojačati
neovisnost od distributera tiska
u prodaji tiskovina i zadržati veći
dio prihoda.
Većina novinskih nakladnika
bilježi rast prihoda od trgovine
na malo tiskom u Republici Hrvatskoj.
Izvjesno je kako je riječ o
jačanju aktivnosti direktne prodaje krajnjim potrošačima i to
putem pretplate, čime se nastoji
ojačati neovisnost od distributera tiska u prodaji tiskovina i
time nastoje veći dio prihoda
zadržati. a
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Godišnje izvješće
AZTN-a za 2017. u
Hrvatskom saboru
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) podnijela je
Hrvatskom saboru Godišnje izvješće o radu za 2017. godinu

T

ijekom 2017. godine, AZTN
je bio naročito aktivan u promicanju prava i politike tržišnog
natjecanja i jačanja kulture tržišnog natjecanja.
U tom segmentu od najvećeg su značaja stručna mišljenja
o sukladnosti nacrta prijedloga
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zakona i drugih propisa s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja
te o ostalim pitanjima koja mogu
značajno utjecati na tržišno natjecanje.
Takva mišljenja AZTN donosi
na zahtjev Hrvatskog sabora,Vlade RH, središnjih tijela državne

2017. AZTN obilježio 20 godina rada
Protekla je godina imala posebno, simboličko značenje za
AZTN koji je obilježio 20 godina kontinuiranog rada i uvođenja
prava tržišnog natjecanja u pravni sustav Republike Hrvatske.
Tim su povodom u radni posjet Agenciji došli predsjednik i
članovi Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora. Obljetnica
je obilježena i kroz dva odlično posjećena međunarodna
događaja. Središnji događaj kojim je obilježeno 20 godina rada
Agencije bila je Međunarodna konferencija o pravu i politici
tržišnog natjecanja. Osim toga je AZTN, u suradnji sa Saveznom
trgovinskom komorom SAD-a, organizirao 10. seminar o
ekonomskim pitanjima u pravu tržišnog natjecanja za jugoistočnu
Europu.

uprave, pravnih osoba s javnim
ovlastima i tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave.
Po prirodi svoje djelatnosti,
AZTN nema vlastitih prihoda
već se financira isključivo iz Državnog proračuna RH. Planirana
sredstva za obavljanje poslova iz
djelokruga Agencije u Državnom
proračunu RH za 2017. godinu
iznosila su 11.348.740,00 kuna.
Izvršenje rashoda iznosilo je
11.117.685,41 kuna, što predstavlja 97,96 posto u odnosu na
plan.

Pokretanje postupaka po
službenoj dužnosti

Kako bi utvrdio postoje li dostatne indicije da po službenoj dužnosti pokrene postupke utvrđivanja
zabranjenih sporazuma između
poduzetnika, odnosno zloupora-

ba vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu, AZTN je tijekom
2017. godine proveo prethodno
ispitivanje stanja i analizu 24 mje-

rodavna tržišta. AZTN je u slučajevima kratkotrajnih i lakših kršenja propisa o tržišnom natjecanju
nastavio s primjenom instituta

4.
TRŽIŠNO NATJECANJE
preuzimanja mjera i obveza od
strane poduzetnika. Riječ je o veoma učinkovitom instrumentu za
brzu ponovnu uspostavu tržišnog
natjecanja na nekom tržištu, bez
izricanja upravno-kaznenih mjera, ali i bez vođenja dugotrajnih i
skupih postupaka.
U ocjeni dopuštenosti koncentracija poduzetnika u 2017.
godini, naglasak je bio na telekomunikacijskom tržištu. Tako je
uvjetno odobrena koncentracija
poduzetnika OT-Optima Telekom d.d. / H1 Telekom d.d., dok
je u predmetu HT-Hrvatski Telekom d.d. / OT-Optima Telekom
d.d. produljen rok trajanja koncentracije.
Naime, AZTN je novim rješenjem utvrdio nove mjere, uvjete
i rokove koje sudionici koncentracije moraju ispuniti, s ciljem
da se Optima očuva kao treći
neovisni tržišni takmac, odnosno
da se prodajom Optime, čija priprema mora započeti u siječnju
2019. godine, otvori mogućnost
stvaranja trećeg operatora na
hrvatskom telekomunikacijskom
tržištu. AZTN je i u 2017. godini
nastavio s provođenjem sektorskih istraživanja tržišta.
Osim istraživanja tržišta trgovine na malo mješovitom robom i tržišta tiska koje AZTN
redovito provodi već 15 godina,
u ovom je izvještajnom razdoblju
provedeno sektorsko istraživanje tržišta osiguranja. AZTN je
bio aktivno uključen i u značajne

TRANSPARENTNOST
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GODIŠNJE IZVJEŠĆE

U 2017. AZTN riješio 645, od 1997. - 2017. 8000 predmeta
U provedbi Zakona o zaštiti
AZTN je u 2017. godini riješio
tržišnog natjecanja (ZZTN)
645 predmeta. Taj je obujam
u području utvrđenja
posla realiziran je s
zabranjenih sporazuma
44 zaposlena. Svakako je
između poduzetnika,
vrijedno spomenuti da je
zlouporabe vladajućeg položaja AZTN od svoga osnivanja
poduzetnika na tržištu i ocjene 1997. godine riješio više od
koncentracija poduzetnika,
8.000 predmeta.

NACIONALNA TIJELA

trgovci iskorištavaju svoju značajnu pregovaračku snagu u odnosu
na svoje dobavljače. S obzirom da
je puna primjena ZNTP-a započela 1. travnja 2018., AZTN će o
rezultatu značajnog broja postupaka koje je pokrenuo i trenutno
vodi izvijestiti u Godišnjem izvješću o radu za 2018. godinu.

Međunarodne aktivnosti
zakonodavne aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom planu.
Tako je bio zadužen za organiziranje i vođenje radne skupine za
donošenje Zakona o postupcima naknade štete zbog povreda
prava tržišnog natjecanja, koji je
stupio na snagu u srpnju 2017.
godine.
Slijedom donošenja toga zakona, Vlada RH je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama
Uredbe o kriterijima za oslobođenje ili umanjenje upravno-kaznene mjere čiji je prijedlog izradio AZTN.

Zakon o nepoštenim
trgovačkim praksama

Stručnjaci AZTN-a bili su aktivno
uključeni i u rad na donošenju
Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe
hranom, koji je stupio na snagu
7. prosinca 2017. AZTN je dobio
nadležnost za provođenje ovog
zakona.
Tim se zakonom utvrđuju
pravila i sustav mjera za sprje-

čavanje nametanja nepoštenih
trgovačkih praksi i utvrđuju nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom, čijim nametanjem otkupljivači, prerađivači ili
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Izmjene i dopune
ZZTN-a
AZTN je krajem 2017.
godine predložio
Ministarstvu gospodarstva,
poduzetništva i obrta
donošenje Izmjena i
dopuna ZZTN-a kojima bi
se između ostaloga, trebao
definirati pravni status
AZTN-a kao nacionalnog
općeg regulatornog tijela za
zaštitu tržišnog natjecanja
na svim tržištima. Na
taj bi se način konačno
uskladilo normativno i
stvarno stanje, budući
da su aktivnosti AZTN-a
već 20 godina po svojoj
prirodi i sadržaju evidentno
regulatornog karaktera.

ZAKONODAVSTVO

Na međunarodnom planu AZTN
je u 2017. godini aktivno sudjelovao u izradi prijedloga nacrta
Direktive Europskog parlamenta
i Vijeća EU o ovlašćivanju tijela za
tržišno natjecanje država članica
za učinkovitije provođenje pravila
i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta kao i u
izradi Stajališta Republike Hrvatske na Prijedlog Direktive.
Riječ je o dokumentu koji
je predložila Europska komisija
kako bi se osnažila neovisnost
i financijski položaj nacionalnih
agencija koje obavljaju preko 85
posto poslova zaštite tržišnog
natjecanja u EU.
AZTN je tijekom 2017. nastavio s intenzivnim međunarodnim
aktivnostima. To se prije svega
odnosi na kontakte s Europskom
komisijom i agencijama država
članica u okviru Europske mreže
tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ECN). Tu su i veoma zahtjevne aktivnosti AZTN-a vezane uz
rad OECD-ovog Odbora za tržišno natjecanje. AZTN surađuje
i s Međunarodnom mrežom tije-
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AKTIVNO PROMICANJE
PRAVA I POLITIKE
TRŽIŠNOG
NATJECANJA
I STVARANJA
KULTURE TRŽIŠNOG
NATJECANJA OSTAJE
PERMANENTNI
ZADATAK AGENCIJE
I U BUDUĆIM
RAZDOBLJIMA

la za zaštitu tržišnog natjecanja
(ICN), s UNCTAD-ovom Komisijom za trgovinu i razvoj i SEETO - Opservatorijem za promet
jugoistočne Europe.
Aktivnosti AZTN-a će i u
idućem razdoblju biti usmjerene
na sankcioniranje najtežih oblika
narušavanja tržišnog natjecanja,
kao što su zlouporabe vladajućeg
položaja poduzetnika na tržištu i
sklapanje zabranjenih sporazuma
između poduzetnika. Očekuje se
daljnje intenziviranje aktivnosti
u kontroli koncentracija poduzetnika kao izravne posljedice
konsolidacije većine tržišta, a kao
posljedice nedavne ekonomske i
financijske krize.
Aktivno promicanje prava
i politike tržišnog natjecanja i
stvaranja kulture tržišnog natjecanja ostaje permanentni
zadatak Agencije i u budućim razdobljima. a
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SEMINAR

KAZNE

EDUKACIJA

Karteli i imunitet od kazne – Kako i zašto prijaviti kartel?
Predstavljeni novi propisi o oslobođenju ili umanjenju kazne i praktični alati ICC-a

P

redstavnici AZTN-a sudjelovali su na seminaru pod nazivom „Karteli i imunitet od kazne
- Kako i zašto prijaviti kartel?“,
održanom 16. listopada 2018. u
Hrvatskoj gospodarskoj komori, u organizaciji ICC-a Hrvatska
i HGK i suradnji s Hrvatskim
društvom za pravo i politiku tržišnog natjecanja.
Glavna tajnica ICC-a Hrvatska, Sunčanica Skupnjak Kapić, u uvodnoj riječi napomenula
je kako je cilj ovog interaktivnog
seminara informirati o pogodnostima koje nude novi propisi
o oslobođenju ili umanjenju kazne te uputiti na praktične alate
ICC-a radi poticanja usklađenosti tvrtki s pravilima o tržišnom
natjecanju. Također je istaknula
važnu ulogu Međunarodne trgovačke komore – ICC, kojoj je primarno promicanje međunarodne
trgovine i investicija, odgovorno
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poslovanje te uklanjanje prepreka kroz liberalizaciju trgovine.
Mladen Cerovac, predsjednik
Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, istaknuo je kako
je tema o otkrivanju i suzbijanju
kartelnog udruživanja izuzetno
važna jer takvo udruživanje radi
podjele tržišta predstavlja najteži oblik povrede pravila tržišnog
natjecanja.
Riječ je o dogovorima između
izravnih konkurenata, najčešće
o cijenama ili o podjeli tržišta,
koji su izuzetno štetni za potrošače jer im onemogućavaju mogućnost izbora, a cijene koje su
posljedica kartelnog sporazuma
više su za 20 ili više posto od tržišnih.
Zbog toga, Zakon o zaštiti
tržišnog natjecanja za članove
kartela predviđa najviše moguće
novčane sankcije, dok u nekim
državama postoji i kaznena od-

U HRVATSKOJ JE ZA SVAKOG ČLANA KARTELA
PREDVIĐENA UPRAVNO-KAZNENA MJERA U VISINI
DO NAJVIŠE 10 POSTO UKUPNOG OSTVARENOG
PRIHODA U GODINI KOJA PRETHODI POVREDI
PROPISA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA
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govornost odgovornih osoba. U
Hrvatskoj je za svakog člana kartela predviđena upravno-kaznena
mjera u visini do najviše 10 posto
ukupnog ostvarenog prihoda u
godini koja prethodi povredi propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.
Riječ je u pravilu o tajnim sporazumima poduzetnika.
Međutim, ponekad se sudionici kartela javno hvale o postignutom dogovoru o cijeni
proizvoda. Detekcija kartela je
nešto lakši dio priče, dok je teži
dio kako pribaviti čvrste dokaze
o kartelnom udruživanju. AZTN
ima alate za pronalaženje dokaza
kao što su nenajavljene pretrage, no tijelima za zaštitu tržišnog
natjecanja, uključujući i Europsku
komisiju, potrebna je i pomoć
iznutra, dakle pomoć nekog od
sudionika kartela. Stoga su se u
propise o zaštiti tržišnog natjecanja počeli ugrađivati tzv. pokajnički programi.
Riječ je o imunitetu od kazne
ili njenom umanjenju koje agencija daje sudioniku kartela – pokajniku. Imunitet od kazne može
se jamčiti samo prvom pokajniku koji agenciji dostavi relevantne dokaze o kartelu ili je uputi
gdje takve dokaze može pronaći.
“Budući da iz iskustva znamo da
hrvatski poduzetnici reputacijski
rizik kojem se izlažu zbog javne
objave odluke AZTN-a da su sudjelovali u kartelu baš i ne doživljavaju kao neki osobiti problem,
osobno smatram da će samo vi-
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PREDSTAVLJEN
PRIRUČNIK ICC-A O
OSLOBOĐENJU ILI
UMANJENJU KAZNE
KOJI RAZJAŠNJAVA
POSTUPAK PRIJAVE
KARTELA

soke novčane kazne poduzetnike
odvratiti od udruživanja u kartele, a one koji su se iz bilo kojeg
razloga već udružili potaknuti da
se kao pokajnici obrate AZTNu.”, zaključio je Cerovac.
Profesor Siniša Petrović,
predsjednik Hrvatskog društva
za pravo i politiku tržišnog natjecanja, napomenuo je kako je
“Institut o imunitetu za pokajnika
važan u provedbi zaštite tržišnog
natjecanja te je u EU rezultirao
značajnim napretkom u otkrivanju kartela. Do 2000. godine ukupne izrečene kazne koje je izrekla Europska komisija izražavale
su se u milijunima, dok su nakon
uvođenja instituta pokajnika, već
u 2004. godini narasle na tri milijarde eura, a zatim na 10 milijardi
eura, na kojem su se i zadržale”.
Marcin Trepka, pravni savjetnik u K&L Gates i supredsjedatelj Radne skupine ICCa “Karteli i oslobođenje od
kazne”, predstavio je Priručnik
ICC-a o oslobođenju ili umanjenju kazne koji na pristupačan način razjašnjava postupak prijave

SEMINAR
kartela u brojnim državama svijeta u lokalnim i međunarodnim
postupcima.
Samostalna savjetnica u
AZTN-u, dr.sc. Mirta Kapural
predstavila je kriterije i postupak
za oslobođenje ili umanjenje od
kazne koji provodi Europska komisija te istaknula kako ti programi dobro funkcioniraju u praksi.
Veliki karteli u EU su otkriveni
i sankcionirani visokim kaznama
upravo zahvaljujući prijavama pokajnika. Stoga je potrebno i dalje
poticati prijave pokajnika, ali za
dokazivanje kartela u praksi ne
ovisiti isključivo o njima. Budući
da na razini EU za pokajnike ne
postoji pravilo „one-stop-shop“,
Komisija radi na ujednačavanju
pravila kako bi se pokajnicima
osigurala veća pravna sigurnost.
Josip Čulić, voditelj Odjela
za utvrđivanje zabranjenih sporazuma u AZTN-u, detaljno je
objasnio kako funkcionira sustav
prijave za imunitet od kazni za
povredu pravila o tržišnom natjecanju u Hrvatskoj te sudionike
upoznao s postupkom podnošenja prijave.
Seminar je zaključila profesorica Jasminka Pecotić Kaufman s Ekonomskog fakulteta
u Zagrebu, koja je govorila o odnosu privatno-pravne provedbe i
imuniteta za pokajnike, odnosno
o tome jesu li prijavitelji kartela zaštićeni od tužbi za naknadu
štete zbog povrede pravila o zaštiti tržišnog natjecanja. a
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Dan tržišnog natjecanja
u Ljubljani
Digitalna tržišta- izazovi u provedbi prava
tržišnog natjecanja

M

laden Cerovac, predsjednik Vijeća Agencije za
zaštitu tržišnog natjecanja, na
poziv slovenske Agencije za
zaštitu tržišnog natjecanja, sudjelovao je 27. rujna 2018. na
Danu tržišnog natjecanja pod
nazivom “Digitalna tržišta –
izazovi u provedbi prava tržišnog natjecanja”.
Konferencija je bila posvećena izazovima u provedbi pra-

va tržišnog natjecanja na digitalnim tržištima.
Slovenski kolege predstavili
su svoje aktivnosti u vezi provedbe propisa o zaštiti tržišnog
natjecanja kao i najvažnije slučajeve iz prakse.
Bila je ovo odlična prilika
na kojoj su okupljeni stručnjaci
razmijenili mišljenja o rastućoj
ulozi prava tržišnog natjecanja
na digitalnim tržištima. a
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Obilježeno 45 godina studija prava u Rijeci
Predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sudjelovao na središnjoj svečanosti

S

redišnja svečanost obilježavanja 45 godina studija
prava u Rijeci na kojoj je sudjelovao i Mladen Cerovac,
predsjednik Vijeća za zaštitu
tržišnog natjecanja, održana je 3. listopada 2018. Pravni fakultet i Sveučilište u Rijeci od 1973. do danas, ostavili
su snažan trag u društvenoj
zajednici.
Riječ je o ustanovi koja
danas provodi šest studijskih
programa na različitim razinama visokoškolskog obrazovanja, ima osamdesetak
zaposlenih, a po publiciranju

je u samom vrhu Sveučilišta.
Kroz 45 godina, Pravni je fakultet obrazovao niz pravnika među kojim su ugledni suci, znanstvenici i članovi
uprava trgovačkih društava,
a kadrovi koji su završavali ovaj fakultet uvijek su bili
traženi.
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dugi niz godina uspješno surađuje s Pravnim fakultetom u Rijeci te
zajednički organiziraju brojne konferencije, seminare i
predavanja za studente. Svečana sjednica Fakultetskog

vijeća povodom obilježavanja ove obljetnice okupila
je cijelu vertikalu hrvatske
sudbene vlasti, a govoreći o
prošlosti i budućnosti tog fakulteta, dekanica prof. dr.
Vesna Crnić Grotić istaknula
je kako je od osnutka do danas, najveći iskorak napravljen u nastavnom kadru, jer
su u početku nastavu držali
samo profesori zagrebačkog
Pravnog fakulteta.
Razvijeni su novi studijski
programi, a mnogi nastavnici
i bivši studenti danas obavljaju važne funkcije u društvu. a

Objavljen program međunarodne konferencije AZTN-a, 7. studenog 2018.
Na
internetskim
stranicama
Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
http://www.aztn.hr/ea/
wp-content/uploads/2018/10/
Dnevni-red-AZTN-konferencije-7.11.2018.-1.pdf objavljen je
program međunarodne konferencije pod nazivom: “Razmjena informacija među konkurentima, dogovori o cijenama ili elementima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

cijene – uloga strukovnih udruženja i komora”. Konferencija se održava 7. studenog 2018. s početkom
u 10 sati, u prostorijama Hrvatske

gospodarske komore, Rooseveltov
trg 2, Zagreb.
Rasprava će se odvijati u dva
panela: “Razmjena informacija s naglaskom na kartelne sporazume”
i “Razmjena informacija u okviru komora ili udruženja poduzetnika – što je dopušteno, a što je
zabranjeno”, uz moderiranje doc.
dr.sc.Vlatke Butorac Malnar, Pravni

fakultet Sveučilišta u Rijeci i izv.
prof.dr.sc. Jasminke Pecotić Kaufman, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Svoje izlaganje na panelima potvrdili su gđa. Despina Pachnou iz
OECD-ovog Odbora za tržišno
natjecanje, g. Gianluca Sepe iz talijanske agencije za zaštitu tržišnog
natjecanja, ugledni predavač g. Filip

Tuytschaever iz Bruxellesa, G.Wojciech Dorabialski, voditelj Odjela
za zaštitu tržišnog natjecanja, Poljska agencija za zaštitu potrošača i
tržišnog natjecanja,Varšava te g. Ivo
Jerkić, član Konkurencijskog vijeća
BiH.
Prijave za sudjelovanje primaju se na adresi konferencija2018@
aztn.hr do 2. studenog 2018. a
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Budućnost zajedničke poljoprivredne politike Europske unije
Prvi učinak ZNTP-a – poštuju se rokovi plaćanja

V

esna Patrlj, zamjenica predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sudjelovala je na
konferenciji pod nazivom „Budućnost zajedničke poljoprivredne
politike Europske unije, s osvrtom
na dosadašnju provedbu Programa ruralnog razvoja u Republici
Hrvatskoj“, održanoj 18. listopada
2018. na Zagrebačkom Velesajmu.
Dio konferencije bio je i panel
pod nazivom „Nepoštena trgovačka praksa - pravni okvir u RH,
stanje i pristup rješavanja te iskustva EU“, na kojem su osim gospođe Patrlj sudjelovali: Krunoslav
Karalić, pomoćnik ministra poljoprivrede (Uprava poljoprivrede i
prehrambene industrije), Annette
Kliemann iz Odjela za upravljanje tržištem poljoprivrednih prehrambenih proizvoda (Glavna
uprava za poljoprivredu i ruralni
razvoj Europske komisije), Biljana
Borzan, zastupnica u Europskom
parlamentu i Božica Marković,
direktorica Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i
šumarstvo (Hrvatska gospodarska komora). Ono što je odmah
na početku rasprave povezalo sve
sudionike je veliko zadovoljstvo
što je Zakon o zabrani nepoštenih
trgovačkih praksi u lancu opskrbe
hranom donesen, što se provodi

i donosi već prve rezultate, iako
je od njegove pune primjene prošlo tek nešto više od šest mjeseci.
Gospodin Karalić je ukratko iznio
razloge zbog kojih je bilo neophodno donijeti ovaj Zakon budući
da je pojava nepoštenih trgovačkih
praksi bila vrlo česta te se moralo
što prije reagirati i uspostaviti, osigurati i zaštititi poštene trgovačke
prakse kojima se štite sudionici u
lancu opskrbe hranom.

ZNTP prije EU Direktive

Gospođa Borzan je istaknula kako
je ovaj zakon u RH donesen prije
EU Direktive te da je to vrlo pozitivan čin, budući da je u praksi
obično obratna situacija, prvo se
propisi donesu na razini EU pa tek
onda u Hrvatskoj. Napomenula
je koliko je bitno imati Zakon o
zabrani nepoštenih trgovačkih
praksi u lancu opskrbe hranom
jer je podjela ukupnog prihoda
sudionika u lancu opskrbe hranom neravnopravno raspoređena
te da otprilike 51% pripada trgovcu, 28% otkupljivaču, a svega
21% proizvođaču. Budući da ovaj
omjer nije ravnomjerno raspoređen, mora se hitno donijeti Direktiva na europskoj razini koja
će posljedično doprinijeti i poštenijoj raspodjeli prihoda. Gospođa

Kliemann je napomenula kako
će se EU Direktiva vrlo vjerojatno donijeti do kraja ove godine
te kako će joj biti iznimno drago
surađivati s Hrvatskom, budući da
je u Hrvatskoj Zakon već u punoj
primjeni. Istaknula je kako je izuzetno važno da će tijela koja će u
državama članicama biti nadležna
za provedbu zakona, u skladu s EU
Direktivom morati imati ovlasti
ne samo za pokretanje postupaka
po službenoj dužnosti nego i za
izricanje sankcija, kako bi zakoni
imali odvraćajući učinak i sprečavali nepoštene trgovačke prakse u
lancu opskrbe hranom.

Otvoreno182 predmeta
i pokrenuto 25 upravnih
ispitnih postupaka

Gospođa Marković je među najvažnijim činjenicama o provedbi
ZNTP-a istaknula kako je prvi učinak ovog Zakona velika financijska
disciplina među poduzetnicima
koji sada poštuju propisane rokove plaćanja. Napomenula je da je i
prije ZNTP-a postojao propis koji
je obvezivao na uredno plaćanje,
ali da se tek od početka provedbe
ZNTP-a uočilo redovito plaćanje
nastalih obveza među poduzetnicima. Pohvalila je i ažurnost Agencije odnosno njezinu brzinu pri

odgovaranju na upite poduzetnika
i transparentnost njezinog rada.
Izlaganje gospođe Patrlj bilo je
fokusirano na provedbu ZNTP-a,
koji je u punoj primjeni u RH od 1.
travnja 2018. Napomenula je da je
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u svega šest mjeseci od pune
primjene toga zakona, otvorila
182 predmeta i po službenoj dužnosti već pokrenula 25 upravnih
ispitnih postupaka protiv mnogih
trgovaca i otkupljivača žitarica,
voća i povrća, o čemu je i informirala javnost na svojim mrežnim
stranicama. Budući da nije mogla
komentirati postupke koji su u
tijeku zbog zaštite poslovnih tajni, gospođa Patrlj je u svom izla-

ganju predstavila koje sve radnje
AZTN u upravnom ispitnom postupku mora obvezno provesti
prije donošenja rješenja kojim se
utvrđuje povreda ZNTP-a i izriče
propisana sankcija za tu povredu,
a sve temeljem Zakona o općem
upravnom postupku i ZNTP-a.
Objasnila je i koja pitanja ne ulaze
u nadležnost AZTN-a te se osvrnula na suradnju s Ministarstvom
poljoprivrede, vezanu uz pružanje
stručne podrške tom ministarstvu
prilikom izrade službenih stajališta
o pojedinim odredbama Prijedloga
Direktive Europskog parlamenta i
Vijeća o zabranjenim trgovačkim
praksama u poslovnim odnosima
u lancu opskrbe hranom. a
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Održan Europski
dan tržišnog
natjecanja u Beču
Predstavnici AZTN-a, mr.sc.
Branimira Kovačević, voditeljica
Odjela za međunarodnu i europsku suradnju i mr.sc. Ivan Ante
Ivanda, glavni ekonomist AZTNa, sudjelovali su na Europskom
danu tržišnog natjecanja, koji je
u okviru austrijskog predsjedanja
Vijećem EU-a održan u Beču 24.
rujna 2018. Skup je okupio predstavnike Europske komisije i nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog
natjecanja, predstavnike akademske zajednice, kao i brojne austrijske predstavnike pravne struke i
poslovne zajednice. Prisutne su
uvodno pozdravili austrijska ministrica digitalnih i ekonomskih

TRŽIŠNO NATJECANJE

poslova, predsjednik austrijske
agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i povjerenica EK za tržišno natjecanje, Margrethe
Vestager, koja je svoj govor posvetila digitalnom gospodarstvu,
Googleu i elektroničkoj trgovini.
Prvi panel o ciljevima, regulatornom okruženju i ekonomiji tržišnog natjecanja, bio je usmjeren
na interakciju prava zaštite tržišnog natjecanja i zaštite potrošača, dok je drugi panel bio posvećen tržištima zdravstvenih usluga
(sektorska istraživanja farmaceutskog sektora u Austriji, Španjolskoj i Nizozemskoj, te u EK).
Konferencija je zaključena panelom o vertikalnim odnosima
među poduzetnicima, razmatrajući pitanje je li pojava novih tehnologija dovela do brisanja stroge razlike između horizontalnih

OECD

i vertikalnih sporazuma odnosno konkurenata, i to zbog pojave hibridnih odnosa među poduzetnicima te je u tom kontekstu
spomenuta presuda Suda EU-a u
predmetu „Coty“ s kraja 2017.
godine. Materijali s konferencije
dostupni su na:
https://www.bmdw.gv.at/
Wirtschaftspolitik/wettbewerbspolitik/Seiten/Competition-Day.
aspx. a

Održana edukacija
i razgovori s
predstavnicima
OECD-a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja sudjelovala je tijekom
rujna na dvodnevnim edukacijama i sastancima s predstavnicima
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Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) u okviru
projekta “Pregled regulatornih
politika” (RPR), koje je organiziralo Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta.
RPR je projekt OECD-a čiji
je cilj identificiranje i poboljšanje
politika, institucija i alata u dizajniranju, implementaciji i provedbi boljih propisa. Ovim projektom omogućit će se stjecanje
znanja za daljnja administrativna
pojednostavljenja i rasterećenja
uz pomoć ex-ante i ex-post evaluacije propisa kao i svrsishodnog upravljanja cjelokupnim procesom regulatorne reforme.
RPR spada pod program rada
Odbora za regulatornu politiku
(Regulatory Policy Committee),
pomoću kojeg je OECD do sada
analizirao sustave regulatornih
politika u 25 država članica i nekoliko država koje se nalaze u
različitim fazama apliciranja odnosno, suradnje s OECD-om.
Posredstvom RPR-a, OECD pomaže vladama u provođenju regulatornih reformi u cilju gospodarskog razvoja, stvaranja novih
radnih mjesta, inovacija, privlačenja investicija i sl.
Usporedo s dostavom ispunjenih upitnika od strane mjerodavnih tijela državne uprave, a u
svrhu snimke stanja u vezi regulatornih politika u Republici Hrvatskoj, stručnjaci OECD-a i predstavnici odabranih država članica
OECD-a održali su radionice s

RADIONICE
predstavnicima mjerodavnih tijela, kao i razgovore u vezi prethodno dostavljenih upitnika.
Naglasak razgovora s predstavnicom AZTN-a bio je na neovisnosti regulatora sa praktičnog
i pravnog stajališta. Predstavnicima OECD-a pojašnjeno je da
hrvatski ZZTN sadrži odredbe kojima se jamči neovisnost

rada Agencije i da iako proračun
Agencije odobrava Vlada (nadležno ministarstvo), Agencija ima
financijsku neovisnost samostalnog raspolaganja tim sredstvima.
U tom kontekstu skrenuta je
pozornost i na novu ECN+ Direktivu o neovisnost rada tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. Ujedno je raspravljena uloga
regulatora u procesu donošenja propisa i u tom dijelu posebno istaknuta uloga Agencije
u dostavljanju mišljenja na važeće propise i nacrte propisa koji
se poštuju i doprinose promicanju znanja o pravu tržišnog
natjecanja.
Predstavnike OECD-a zanimala je i međusobna suradnja između regulatora pa je spomenuto da Agencija ima sa svim
regulatorima sklopljene sporazume o suradnji koji se u praksi uspješno primjenjuju. a
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Vrednovanje
predpristupne
pomoći Hrvatskoj
AZTN je 28. rujna 2018. posjetila Europska komisija, koja u Republici Hrvatskoj provodi postupak naknadnog vrednovanja
(ex-post evaluation) predpristupne pomoći za razdoblje 2007.
- 2013.
Predmetno vrednovanje ima
dva cilja, od čega je prvi procijeniti u kojoj je mjeri predpristupna
pomoć Europske unije doprinijela jačanju tj. razvijanju potrebnih
kapaciteta za postizanje i trajno
preuzimanje obveza RH za članstvo u EU i daljnjih kapaciteta za
upravljanje europskim fondovima
u poslije-pristupnom razdoblju.

TRŽIŠNO NATJECANJE

Drugi cilj je pružiti Europskoj komisiji naučene lekcije i preporuke
za poboljšanje trenutne potpore
EU zemljama proširenja.
Agencija za zaštitu tržišnog
natjecanja koristila je predpristupna sredstva tijekom desetak godina te je iskoristila oko
7,5 milijuna eura pomoći u obliku konzultanske pomoći, nabave
stručne literature i IT opreme,
kao i tzv. twinninga s partnerskim tijelima država članica te i
sama nastavlja pružati pomoć nakon pristupanja Europskoj uniji.
Naglasak razgovora s evaluatorima bio je na PHARE i IPA
projektima, kroz koje je Agencija pripremala svoje djelatnike, ali
i druge dionike (poput akademske, stručne i poslovne zajednice, kao i širu javnost) za novosti

OECD

koje je u području zaštite tržišnog natjecanja donijelo pristupanje Europskoj uniji. a

Posjet latvijskog
suca AZTN-u

Martin Sviks, latvijski sudac, koji
se osobito bavi predmetima iz
područja tržišnog natjecanja, posjetio je AZTN 27. rujna 2018.
Pravosudna akademija, sudjelujući u Programu razmjene pravosudnih dužnosnika u organizaciji Europske mreže pravosudnih
centara (EJTN), organizirala je
u razdoblju od 24. do 28. rujna
2018., posjet latvijskog suca Martina Sviksa hrvatskim institucijama. Osim AZTN-a, sudac Sviks
je posjetio i nekoliko sudova u
Zagrebu i izvan njega, a tijekom
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posjeta AZTN-u, sucu Sviksu
predstavljeno je funkcioniranje i
rad hrvatske agencije.
Gospodin Sviks je predstavnicima Agencije objasnio sudsku
praksu u Latviji, gdje se najveći broj predmeta bavi zabranjenim sporazumima namještanjem postupaka u javnoj nabavi
(bid rigging), a dosta su zastupljeni i predmeti iz sektora transporta. a

Održana radionica
o terminologiji u
području tržišnog
natjecanja

Predstavnica AZTN-a, mr.sc.
Branimira Kovačević, voditeljica Odjela za međunarodnu i

RADIONICE
europsku
suradnju,
sudjelovala je na radionici pod nazivom
“Expert and legal revision”, u organizaciji
GIZ-a (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit) 27. i 28. rujna
2018. u Beogradu.
Već nekoliko godina, u suradnji GIZ-a i
hrvatskog Ministarstva
vanjskih i europskih
poslova
organiziraju
se seminari i radionice na kojima sudjeluju
državni službenici iz jugoistočne Europe koji
rade na europskim poslovima,
posebno u segmentu prevođenja
i redakture pravne stečevine EU.
Predstavnica AZTN-a, kao
stručnjakinja s iskustvom u redakturi dokumenata iz područja
zaštite tržišnog natjecanja, održala je predavanje o osnovama
EU prava i politike tržišnog natjecanja, prožeto brojnim primjerima definicije i prijevoda osnovnih
termina specifičnih za ovo područje u kojem se isprepliću pravni i ekonomski termini.
Ovom prilikom, sudionici iz
Albanije, Bosne i Hercegovine,
Crne Gore, Makedonije, Kosova
i Srbije imali su prilike čuti iskustva predavača iz Hrvatske i Slovenije, s naglaskom na stručnoj
redakturi prijevoda EU pravne
stečevine. a

11.
ISTRAŽIVANJE

Francuska
agencija ponovno
najbolja
Global Competition Review godišnje izdaje publikaciju o rangiranju svjetskih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, a ovo je
već 18. istraživanje po redu. Podaci se prikupljaju putem upitnika koji ispunjavaju nadležna tijela, ove godine njih 38 (AZTN
još nije među njima).
U 2017. godini ponovno je
najbolje rangirano tijelo iz Francuske, zatim slijedi Bundeskartellamt te američka Federalna
komisija za trgovinu kao novo
tijelo u elitnoj skupini, umjesto
korejske Agencije koje je izgubila status elitnog tijela. Skupinu nešto slabije ocijenjenih pet
agencija (“vrlo dobrih”) predvodi Europska komisija, a za
njom slijede redom tijela Japana,
Južne Koreje, Ministarstva pravosuđa SAD-a, Australije, Brazila i UK, dok se na dnu ljestvice
2017. godine opet nalaze tijela
Danske, Irske, Indije i Poljske s
izuzetkom Belgije koja je u odnosu na 2016. napredovala za
jedan rang iz ranga “zadovoljavajući” u rang “dobar”. 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

KONCENTRACIJE

ZLOUPORABA POLOŽAJA

Odobrena
koncentracija
u zaštitarskom
sektoru u Finskoj
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Finske odobrila je koncentraciju poduzetnika Prevent
360 i poduzetnika Avarn Security pod uvjetom da Avarn Security prodajom ustupi dio
svojeg zaštitarskog poslovanja
i podugovori svoje djelatnike
konkurentima ili potencijalnim
konkurentima na tri godine.
Poduzetnici Avarn Security i Prevent 360 nude zaštitarske i sigurnosne usluge, sigurnosnu tehnologiju i sustave
javnim i korporativnim klijentima u Finskoj. Analiza tržišta finske Agencije pokazala je da bi
koncentracija na tržištu naštetila velikim klijentima na ionako
koncentriranom tržištu na kojem su tri poduzetnika u vladajućem položaju (Security, Prevent 360 i Securitas).
Analiza je obuhvatila opsežne podatke o prometu i informacijama prikupljenim iz istraživanja drugih poduzetnika, kao
i njihovih klijenata. a

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

KARTIČNO POSLOVANJE

Grčka kaznila
vodećeg
proizvođača
margarina

Grčko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja novčano je kaznilo poduzetnika Unilever sa 27,6 milijuna
eura zbog zlouporabe vladajućeg
položaja na nacionalnom tržištu
proizvoda od margarina. Tijelo je
objavilo da je došlo do povrede
EU i grčkog prava tržišnog natjecanja prema dvije različite osnove. Izrečene su dvije kazne od 18,9
milijuna eura i 8,7 milijuna eura za
povrede koje su se odvijale od
1996. do 2017. i od 2002. do 2008.
godine. Utvrđeno je da je od 1996.
do 2017. godine poduzetnik Unilever veletrgovcima putem ugovora nametao održavanje prodajnih
cijena koje su usmjerene izravno
ili neizravno na određivanje cijena
veletrgovaca u obliku minimalnih i
maksimalnih cijena. a

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

Kažnjena online
platforma za
iznajmljivanje i
prodaju u Turskoj
Tursko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja kaznilo je poduzetnika Sahibinden, koji posluje kao online platforma, sa
1,57 milijuna eura zbog zlouporabe vladajućeg položaja putem prekomjernih cijena iznajmljivanja i prodaje. U
svibnju 2017. tursko je tijelo
pokrenulo postupak o poduzetniku Sahibinden, najvećem
online oglasniku i prodajnoj
platformi u Turskoj. Početno
istraživanje bilo je usredotočeno na tržište nekretnina, ali
četiri mjeseca kasnije, tijelo je
proširilo svoju istragu kako bi
uključilo prodaju i najam vozila. Nakon 16-mjesečne istrage tursko tijelo utvrdilo je da
poduzetnik Sahibinden zlorabi vladajući položaj na tim tržištima. a

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

KONCENTRACIJE

Odluke AZTN-a objavljene
u rujnu 2018.
• Ministarstvo rada i mirovinskog

sustava - Nacrt prijedloga
Pravilnika o sadržaju, načinu i roku
dostave statističkih podataka o
privremenom obavljanju - Mišljenje

• Teramedia d.o.o., Zagreb i

Nezavisna Televizija d.o.o., Zagreb Rješenje o upravno-kaznenoj mjeri

• Ministarstvo znanosti i

obrazovanja - Nacrt prijedloga
Zakona o udžbenicima i drugim
obrazovnim materijalima za
osnovnu i srednju školu - Mišljenje

• Ministarstvo gospodarstva,

poduzetništva i obrta - Prijedlog
Zakona o provedbi Uredbe (EU)
2018/302 Europskog parlamenta
i Vijeća od 28. veljače 2018. o
rješavanju pitanja neopravdanog
geografskog blokiranja i drugih
oblika diskriminacije na unutarnjem
tržištu na temelju državljanstva,
mjesta boravišta ili mjesta
poslovnog nastana klijenata te
o izmjeni uredbi (EZ) 2006/004
i (EU) 2017/2394 i direktive
2009/22/EZ - Mišljenje

• INA d.d., Zagreb i PPD d.o.o.,

Vukovar putem Terra mineralna
gnojiva d.o.o., Zagreb i Petrokemija
d.d., Kutina - Ocjena dopuštenosti
koncentracije na 1. razini

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

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

