
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: UP/I 034-03/17-02/012 
URBROJ: 580-11/107-2018-031 
Zagreb, 22. ožujka 2018. 
 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 35. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog 

natjecanja (Narodne novine, broj 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN) i članka 46. stavka 5. Zakona o 

općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09; dalje: ZUP), u postupku utvrđivanja uvjeta 

za izricanje upravno-kaznene mjere poduzetniku Pevec maloprodaja neprehrambene robe 

dioničko društvo, sa sjedištem u Sesvetama, Savska cesta 84 , zastupanom po predsjedniku 

Uprave Jurici Lovrinčeviću, te po punomoćniku [***], odvjetniku iz [***], temeljem 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, dipl. oec. i mr. sc. Tatjana 

Peroković dipl. oec., članovi Vijeća, sa 3/2018. sjednice, održane 7. ožujka 2018., donosi 

sljedeće 

 

 

R J E Š E NJ E 

 

Obustavlja se postupak utvrđivanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere poduzetniku 

Pevec jer ne postoje pravne pretpostavke za daljnje vođenje postupka. 

 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je zaključkom, KLASA: UP/I 034-
08/17-02/012, URBROJ: 580-11/107-2018-016, od 29. siječnja 2018., pokrenula postupak 
utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere poduzetniku Pevec 
maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo, sa sjedištem u Sesvetama, Savska cesta 
84 (dalje: Pevec).  
 
Postupak je pokrenut radi utvrđivanja je li Pevec propustio podnošenje obvezne prijave 
namjere provedbe koncentracije s nakladnikom elektroničkog medija Z1 Televizija za 
djelatnost radija i televizije, sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Posavskog 48 (dalje: Z1 
Televizija), u smislu članka 19. stavka 3. ZZTN-a, koja obveza bi za poduzetnika Pevec nastala 
10. svibnja 2017. kada je na trajnoj osnovi stekao 100% udjela u temeljnom kapitalu 
poduzetnika Z1 Televizija, u smislu odredbe članka 15. stavka 1. točke 2. ZZTN-a, odnosno je 
li proveo predmetnu koncentraciju protivno odredbi članka 19. stavka 5. ZZTN-a, te ne 
postupanja po zahtjevu Agencije u smislu članka 41. stavak 1. ZZTN-a. 
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U skladu s navedenim, Agencija je, u smislu članka 52. stavak 1. ZZTN-a , poduzetniku Pevecu 

uputila i Obavijest o utvrđenom činjeničnom stanju, KLASA: UP/I 034-03/2017-02/012, 

URBROJ: 580-11/107-2018-017, od 29. siječnja 2018. 

 

Agencija je u Obavijesti o utvrđenom činjeničnom stanju, u bitnome, utvrdila da je poduzetnik 

Pevec propustio dostaviti prijavu koncentracije temeljem posebnog zakona, odnosno članka 

36. Zakona o medijima (Narodne novine, broj 59/04, 84/11 i 81/13; dalje: ZOM) i članka 65. 

Zakonom o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 153/09 i 84/11; dalje: ZEM). 

Pevec je dostavio pisanu obranu na navedenu Obavijest koja je u Agenciji zaprimljena 23. 

veljače 2018.  

 

U svojoj pisanoj obrani Pevec, u bitnome, navodi da je zaštita tržišnog natjecanja u području 
medija regulirana je posebnim propisima i to ZOM-om i ZEM-om, pri čemu članak 35. ZOM-a 
taksativno navodi krug osoba na koje se primjenjuju propisi o zaštiti tržišnog natjecanja, čime  
primjenu odredaba ZZTN ograničava na nakladnike dok članak 36. ZOM-a određuje da su 
prijavu namjere koncentracije poduzetnika, u obliku i na način utvrđen propisima o zaštiti 
tržišnog natjecanja, obvezni podnijeti nakladnici - sudionici koncentracija. 
 
Pevec navodi da članak 2. ZOM-a definira pojam nakladnika kao svaku fizičku ili pravnu osobu 
koja putem medija objavljuje programske sadržaje i sudjeluje u javnom informiranju, bez obzira 
na tehnička sredstva preko kojih se njegovi urednički oblikovani programski sadržaji objavljuju, 
prenose ili su dostupni javnosti, te definira i pojam pružatelja medijskih usluga kao fizičku ili 
pravnu osobu koja ima uredničku odgovornost za odabir audio i audiovizualnog sadržaja, 
audio i audiovizualne medijske usluge, te koja određuje način na koji je ona organizirana, a 
nakladnik televizije je pružatelj medijskih usluga televizijskog emitiranja. 
 
Međutim, iz pisane obrane poduzetnika Peveca u proizlazi da u trenutku stjecanja udjela u Z1 
Televiziji, Pevec nije bio obveznik podnošenja prijave koncentracije po odredbama ZOM-a i 
ZEM-a, jer nije nakladnik medija, pružatelj medijskih usluga, niti s njima povezana osoba. 
Stoga Pevec kao stjecatelj kontrole koji nije nakladnik medija i stjecanjem kontrole nad Z1 
Televizijom nije bio u obvezi prijave namjere provedbe koncentracije Agenciji. Nadalje navodi 
da pitanje nedopuštene koncentracije na medijskom tržištu, u smislu odredaba ZOM-a i ZEM-
a, nije u svezi s pojmom nedopuštene koncentracije u smislu prava tržišnog natjecanja ako 
najmanje dva sudionika koncentracije nisu nakladnici medija, pružatelji medijskih usluga ili s 
njima povezane osobe.  

 
Pevec navodi da se odredbe članaka 36. i 37. ZOM-a i članaka 52. do 62. ZEM-a odnose na 
zaštitu pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija te ograničavaju samo kapitalnu i 
personalnu povezanost između taksativno nabrojanih osoba (nakladnika medija odnosno 
pružatelja medijskih usluga i s njima povezanih osoba) ali ne i izvan toga kruga. Ovo iz razloga 
što u slučaju da poduzetnik koji nije nakladnik medija stekne udio u vlasničkoj strukturi 
nakladnika takvo stjecanje ne može proizvesti učinke na tržišno natjecanje u smislu propisa o 
medijima.  

 
Slijedom toga, Pevec zaključuje da u trenutku stjecanja udjela u nakladniku Z1 Televizija, nije 
bio nakladnik medija, pružatelj medijskih usluga ili s njima povezana osoba, te stoga nije bio 
obveznik prijave namjere provedbe koncentracije u smislu članka 19. stavka 1. ZZTN-a u vezi 
s člankom 36. ZOM i članka 65. ZEM, te da istovremeno nisu ispunjeni niti uvjeti iz članka 17. 
stavak 1. ZZTN-a da bi postojala obveza podnošenja prijave neovisno o odredbama posebnih 
propisa. 
 



3 
 

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je na sjednici 3/2018., održanoj 7. ožujka 

2018., prihvatilo argumente iz obrazloženja poduzetnika Peveca kao osnovane.  

 

Razmatrajući konkretni predmet Vijeće je zaključilo da iz izričaja članka 36. stavak 1. ZEM (cit.: 

„Nakladnici sudionici koncentracije poduzetnika obvezni su podnijeti prijavu namjere provedbe 

koncentracije u obliku i na način utvrđen propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.“), proizlazi da 

obveza prijave koncentracije nastaje samo u slučaju ako u njoj sudjeluju (najmanje) dva 

nakladnika, na što ukazuje korištenje izraza „nakladnici“ (u množini). Ovo iz razloga što je 

smisao posebnih pravila o koncentracijama iz ZOM-a i ZEM-a ograničavanje tržišnog udjela 

nakladnika na mjerodavnom tržištu medija do kojeg dolazi, primjerice, spajanjem ili 

pripajanjem nakladnika ili stjecanjem kontrole jednog nakladnika nad drugim nakladnikom. 

  

Međutim, u slučaju da jedan od sudionika koncentracije nije nakladnik medija (a samo su dva 

sudionika koncentracije), tada se na pitanje obveze prijave namjere provedbe koncentracije 

primjenjuje opće pravilo ukupno ostvarenog prihoda sudionika koncentracije iz članka 17. 

stavak 1. ZZTN-a.    

 

Slijedom toga, u smislu članka 31. ZZTN-a, Vijeće je donijelo odluku kojom se obustavlja 

postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere budući da u 

konkretnom slučaju nisu ispunjeni uvjeti iz članka 36. ZOM niti uvjeti iz članka 17. stavak 1. 

ZZTN-a te nema više pravnih pretpostavki za daljnje vođenje postupka. 

 

Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u izreci ovog rješenja. 

 

Uputa o pravnom lijeku 

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može tužbom pokrenuti 

upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana 

od dana dostave ovoga rješenja. 

 
 

Predsjednik Vijeća za 
zaštitu tržišnog natjecanja 

 
 

Mladen Cerovac, mag. iur. 
 

 
 
 
 
 
 
Napomena 
Sukladno članku 53. ZZTN-a, podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu izuzeti su od objavljivanja te su 
u tekstu navedeni podaci označeni [***]. 

 


