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Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 
dr.sc. Dražen Lučić, predsjednik Vijeća 
 
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 
10110 Zagreb 

 
 
Predmet: Lider Express d.o.o., Žrnovnica 

- Dopuna prijave za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga 
- zahtjev HAKOM-a 
- mišljenje; dostavlja se 

 
Veza: Vaš dopis, klasa: UP/I-344-02/16-08/03, urbroj: 376-06/KK-16-5 (AS) od 3. 
studenoga 2016. 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 7. studenoga 
2016. zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) 
kojim se traži mišljenje Agencije u svezi dopune prijave poduzetnika Lider Express 
d.o.o., sa sjedištem u Žrnovnici, Sv. Roka 3 (dalje: Lider Express/Davatelj usluge) za 
obavljanje zamjenskih poštanskih usluga od 28. rujna 2016.  
 
U privitku predmetnog zahtjeva, HAKOM je Agenciji dostavio dopunu prijave 
poduzetnika Lider Express (dalje: Dopuna prijave), Opće uvjete za obavljanje 
zamjenskih poštanskih usluga Lider Expressa od 28. rujna 2016. (dalje: Opći uvjeti) i 
dopunu Cjenika zamjenskih poštanskih usluga Lider Expressa od 28. rujna 2016. 
(dalje: Cjenik). 
 
Agencija je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: Vesna 
Patrlj, dipl.iur., zamjenica predsjednika Vijeća, mr.sc. Ljiljana Pavlic i Denis Matić, 
dipl.iur., članovi Vijeća, sa 35./2016. sjednice, održane 16. studenoga 2016. godine, 
temeljem članka 25. stavka 1. te članka 30. stavka 7. i članka 31. Zakona o zaštiti 
tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj: 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN), donijela 
sljedeće  
 
 
 



 2 

MIŠLJENJE 
 
Agencija je izvršila uvid u Dopunu prijave iz koje proizlazi kako Lider Express kao 
zamjenske poštanske usluge dodatno prijavljuje uz već postojeće prijavljene usluge: 
 

1. Prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje paketa mase do 10 kg; 
2. Prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje preporučenih pošiljaka. 

 
Temeljem članka 16. stavka 1. Zakona o poštanskim uslugama (Narodne novine, 
broj: 144/12, 153/13 i 78/15; dalje: ZPU), propisano je kao su zamjenske poštanske 
usluge, poštanske usluge iz članka 15. stavka 2. točaka 1.-3. ZPU, koje mogu 
odstupati od uvjeta univerzalne usluge, kao što su obveza dnevne dostave ili 
obavljanje usluga na cijelom području države, ali se sa stajališta korisnika mogu 
smatrati usluga ma unutar opsega univerzalne usluge, jer su u dostatnoj mjeri 
zamjenjive univerzalnom uslugom. 
 
Temeljem članka 15. stavka 2. točaka 1.-3. ZPU, propisano je kako univerzalna 
usluga obuhvaća poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu:  
 
1. prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pismovnih pošiljaka mase do 2 kilograma,  
2. prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje paketa mase do 10 kilograma,  
3. prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje preporučenih pošiljaka i pošiljaka s 
označenom vrijednosti. 
 
Stoga, u dijelu točke 3. Dopune prijave, koja se odnosi na popis i opis zamjenskih 
poštanskih usluga, a koje su opisane u smislu članka 15. stavka 2. točaka 2. i 3. te 
članka 16. stavka 1. ZPU, Agencija nema primjedbi. 
 
U odnosu na Cjenik, a koji čini sastavni dio Dopune prijave, Agencija je dodatno 
izvršila uvid u članak 10. stavke 3., 4. i 5. Općih uvjeta, u kojima se navodi kako se 
obavljene usluge u pravilu naplaćuju od korisnika usluga u skladu s uvjetima koji su 
ugovoreni ugovorom sklopljenim između Davatelja usluga i korisnika usluga. Davatelj 
usluga može odobriti popust korisnicima koji šalju veći broj pošiljaka ili na osnovu 
nekih drugih uvjeta koji se uređuju ugovorom između Davatelja usluga i korisnika 
usluga. Davatelj usluge može pojedinim korisnicima odobriti posebne uvjete plaćanja 
koji se uređuju ugovorom između Davatelja usluga i korisnika usluga. 
 
Budući da uvjeti za ostvarenje prava korisnika usluga na popust nisu na razvidan 
način određeni primjerice kroz ispunjavanje određenih kriterija, Agencija smatra kako 
je način i uvjete ostvarivanja prava na popust pri korištenju predmetn ih zamjenskih 
poštanskih usluga potrebno detaljnije odrediti kroz Cjenik i/ili Opće uvjete. Ovo iz 
razloga kako bi korisnici usluga unaprijed bili upoznati s načinom i uvjetima 
ostvarivanja prava na popust. Navedeno se posebno odnosi na dio teksta iz odredbe 
članka 10. stavaka 4. Općih uvjeta u dijelu koji glasi: „ ili na osnovu nekih drugih 
uvjeta koji se uređuju ugovorom između Davatelja usluga i korisnika usluga“ te 
odredbu stavka 5. istog članka Općih uvjeta. 
 
Načelno, Agencija smatra kako bi uvjeti i svi bitni elementi pružanja zamjenskih 
poštanskih usluga bilo kojeg davatelja tih poštanskih usluga trebali biti transparentni, 
odnosno unaprijed poznati svim korisnicima usluga. 
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Nadalje, u odnosu na točku 5. Dopune prijave, koja se odnosi na područje na kojem 
će se obavljati predmetna usluga, odnosno na unutarnje područje Republike 
Hrvatske, Agencija je dodatno izvršila uvid u članak 7. Općih uvjeta, u kojem se 
navodi kako će Davatelj usluge prijam pošiljaka obavljati osim u stalnim uredima u 
Zagrebu, Splitu i Rijeci i na adresi korisnika/pošiljatelja ili putem mobilnih ureda s 
prilagođenim radnim vremenom. Na području gdje nema organiziranu vlastitu 
dostavu pošiljaka, Davatelj usluge će uručenje pošiljaka obavljati koristeći usluge 
drugog ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili će koristiti mogućnost pristupa 
poštanskoj mreži davatelja univerzalne usluge. 
 
U odnosu na navedeno, Agencija ovdje naglašava kako su Lider Express i drugi 
davatelji poštanskih usluga koji imaju pravo obavljanja predmetnih poštanskih usluga 
na istom području međusobno konkurenti.  
 
U tom smislu, ne ulazeći u odredbe propisa koji uređuju pružanje poštanskih usluga,  
Agencija ukazuje kako u slučaju sklapanja navedenih sporazuma o suradnji, 
poduzetnici (pružatelji predmetnih usluga) dužni su postupati na način da takvi 
sporazumi ne predstavljaju zabranjene sporazume u smislu propisa o zaštiti tržišnog 
natjecanja. Drugim riječima, u slučaju sklapanja ugovora o suradnji radi pružanja 
predmetne usluge, sudionici takvog sporazuma moraju postupati sukladno propisima 
o zaštiti tržišnog natjecanja kako ne bi narušili tržišno natjecanje na tom 
mjerodavnom tržištu.  
 
Predmetno mišljenje Agencija je donijela isključivo s aspekta propisa o zaštiti tržišnog 
natjecanja u svezi članka 19. stavka 2. ZPU na temelju podataka kojima je 
raspolagala iz dostavljene dokumentacije. 
 
 
 
 
 

Predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag. iur. 


