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Predmet: Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga obrta «Promo 21»   
                Karlovac (vl. Dalibor Dakić) 

- zahtjev HAKOM-a 
- mišljenje; dostavlja se 

 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 26. listopada 2015.  
zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim se traži 
mišljenje Agencije u svezi prijave poduzetnika g. Dalibora Dakića, vlasnika obrta Promo 21 - 
za trgovinu i usluge, iz Karlovca, Velebitska 16 (dalje: Promo 21) za obavljanje zamjenskih 
poštanskih usluga.  
 
Agencija je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: Mladen 
Cerovac, mag.iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur., zamjenica predsjednika Vijeća, 
mr.sc. Ljiljana Pavlic, mr.sc. Tatjana Peroković i Denis Matić, dipl.iur., članovi Vijeća, sa 40. 
sjednice, održane 4. studenoga 2015., u smislu članka 30. točke 7. i članka 31., u svezi 
članka 25. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj: 79/09 i 
80/13; dalje: ZZTN), donijela sljedeće  
 
M I Š LJ E NJ E 
 
Agencija nema primjedbi u svezi prijave g. Dalibora Dakića, vlasnika obrta Promo 21 - za 
trgovinu i usluge, iz Karlovca, Velebitska 16, radi obavljanja zamjenskih poštanskih usluga. 
 
Obrazloženje 
 
Agencija je izvršila uvid u sadržaj zaprimljenog zahtjeva HAKOM-a kojeg čine prijava za 
obavljanje zamjenskih poštanskih usluga Promo 21 od 1. listopada 2015. (dalje: Prijava), 
Cjenik zamjenskih poštanskih usluga Promo 21 od 1. listopada 2015. (dalje: Cjenik) te Opći 
uvjeti za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga Promo 21 od 1. listopada 2015. (dalje: 
Opći uvjeti). 
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Iz uvida u Prijavu, proizlazi kako će Promo 21 obavljati sljedeće zamjenske poštanske 
usluge:  
  

1. Prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pismovnih pošiljaka mase do 2 kilograma;  
2. Prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje paketa mase do 10 kilograma.  

 
Sukladno Prijavi, područje na kojem se obavlja predmetna usluga je područje grada Karlovca 
i Karlovačke županije, unutarnji promet. 
  
U odnosu na obvezu dostave, odnosno rokove uručenja, a temeljem članka 13. stavaka 2. i 
3. Općih uvjeta, proizlazi kako će Promo 21 osigurati zaprimanje pošiljaka do 14 sati koje se 
isporučuju isti dan te da se u rokove uručenja pošiljaka računaju radni dani od ponedjeljka do 
petka. 
 
U odnosu na navedene usluge proizlazi kako je riječ o poštanskim uslugama opisanima u 
članku 15. stavku 2. točkama 1., 2. i 3. Zakona o poštanskim uslugama («Narodne novine», 
broj: 144/12, 153/13 i 78/15; dalje: Zakon), u svezi članka 16. stavka 1. Zakona.  
 
Iz uvida u Prijavu i Opće uvjete razvidne su bitne značajke zamjenskih poštanskih usluga u 
dijelu koji se odnosi na područje, način, vremenske rokove i cijene pružanja predmetnih 
usluga. 
 
Stoga, Agencija u odnosu na zahtjev poduzetnika Promo 21 za obavljanje zamjenskih 
poštanskih usluga, nema primjedbi kao što je navedeno u izreci ovog mišljenja. 

Međutim, Agencija u odnosu na odredbu članka 5. stavka 3., Općih uvjeta kojim se određuje 
kako korisnik s davateljem poštanskih usluga sklapa pisani ugovor o suradnji kojim se 
uređuju posebni uvjeti, način i postupak obavljanja poštanskih usluga, ovdje ukazuje kako je 
poželjno u odredbama Općih uvjeta navesti u bitnome i posebne uvjete te sve bitne 

odrednice koje se odnose na način i postupak obavljanja predmetnih poštanskih usluga.  

Naime, odredba članka 44. stavka 1. i stavka 2. točke 4. Zakona, propisuje kako je davatelj 
poštanskih usluga obvezan donijeti opće uvjete za obavljanje poštanskih usluga u 
unutarnjem i/ili međunarodnom prometu, kojima se između ostalog uređuju način i uvjeti 

obavljanja poštanskih usluga. 

Agencija je predmetno mišljenje donijela isključivo s aspekta propisa o zaštiti tržišnog 
natjecanja u odnosu na obavljanje zamjenskih poštanskih usluga Promo 21 temeljem 
zahtjeva HAKOM-a, Prijave, Cjenika i Općih uvjeta.  
 
 
 
Predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag.iur. 
 
 


