
 

 

 

 

 

 

KLASA: UP/I 034-03/19-02/004 

URBROJ: 580-06/107-19-008 

Zagreb, 9. travnja 2019. 

 

 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 30. stavka 2., članka 31. Zakona o 
zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN) i članka 55. 
stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09; dalje: ZUP), u 
upravnoj stvari ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika Mondo INC d.o.o., sa 
sjedištem u Beogradu, Obilićev venac 4, Republika Srbija (dalje: Mondo), koja nastaje 
stjecanjem izravne kontrole tog poduzetnika nad poduzetnikom TVC Hungary Kft., sa 
sjedištem u Siofoku, Templom utca 11 (dalje: TVC), u smislu članka 15. stavka 1. točke 2. 
ZZTN-a, temeljem prijave namjere provedbe koncentracije koju je podnio poduzetnik Mondo, 
zastupan po punomoćnici [***], odvjetnici iz [***], sa sjedištem u Zagrebu, [***], na temelju 
odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag. iur, 
predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica predsjednika Vijeća, i Denis Matić, dipl. 
iur., član Vijeća, sa 10/2019. sjednice, održane 9. travnja 2019., donosi sljedeće  

 

R J E Š E NJ E 

 

I. Prekida se postupak ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracije u predmetu 
KLASA: UP/I 034-03/19-02/004, Mondo INC d.o.o., Beograd, Republika Srbija i TVC 
Hungary Kft., Siofok, Republika Mađarska, do donošenja odluke Agencije za 
elektroničke medije u odnosu na navedenu koncentraciju. 

 

II. Nalaže se poduzetniku Mondo dostava odluke Agencije za elektroničke medije iz točke 
I. ovog rješenja bez odgode, a najkasnije u roku od osam (8) dana po njezinom 
donošenju. 

 

 

Obrazloženje 

 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je 4. ožujka 2019. nepotpunu 
prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika (dalje: prijava koncentracije) koja 
nastaje stjecanjem izravne kontrole poduzetnika Mondo nad poduzetnikom TVC na trajnoj 
osnovi i to stjecanjem 100% udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TVC, u smislu odredbe 
članka 15. stavka 1. točke 2. ZZTN-a. 
 
TVC je vlasnik i imatelj prava intelektualnog vlasništva nad filmskim kanalom Klasik TV te 
pruža uslugu televizijskog emitiranja putem kabelske i drugih tehnologija u Republici 
Hrvatskoj u odnosu na navedeni kanal. 
 
Prijavu koncentracije dostavio je AZTN-u na ocjenu poduzetnik Mondo, zastupan po 
punomoćnici, [***], odvjetnici iz [***], sa sjedištem u [***]. 
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Prijava koncentracije podnosi se AZTN-u sukladno člancima 19. i 20. ZZTN-a, članku 36. 
Zakona o medijima („Narodne novine“, br. 59/04 i 84/11, 81/13; dalje ZOM), članku 65. 
stavku 1. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 153/09, 84/11, 94/13, 
136/13; dalje: ZEM) i odredbama Uredbe o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija 
poduzetnika („Narodne novine“, br. 38/11; dalje: Uredba o koncentracijama). 
 
Uredbom o koncentracijama, odnosno Kratkim obrascem prijave koncentracije koji je 
sastavni dio navedene uredbe, točkom 5.2. propisano je da ako se koncentracija iz točke 5.1. 
Kratkog obrasca odnosi na područje medija na koju se primjenjuju i propisi o elektroničkim 
medijima, podnositelj prijave kao popratni dokument mora AZTN-u dostaviti i odluku Agencije 
za elektroničke medije (dalje: AEM) o tome kako provedbom prijavljene namjere 
koncentracije ne nastaje nedopuštena koncentracija u smislu ZEM-a. 
 

U prijavi koncentracije koju je AZTN zaprimio 4. ožujka 2019. podnositelj prijave navodi da s 
obzirom da TVC ima poslovni nastan na teritoriju Republike Mađarske, AEM nije nadležan u 
predmetnom slučaju te da stoga podnositelj prijave smatra kako u konkretnom slučaju ne 
postoji obveza podnošenja prijave AEM-u. 

 

Slijedom navedenog, AZTN je 13. ožujka 2019. zatražio očitovanje AEM-a o navodima 
podnositelja prijave koncentracije o tome da ne postoji obveza podnošenja prijave AEM-u.  

 

AZTN je 3. travnja 2019. zaprimio očitovanje AEM-a kojim se navodi da je 16. siječnja 2019. 
AEM dao prethodnu suglasnost pružatelju medijskih usluga iz članka 79. ZEM-a, 
poduzetniku Televizija Classicum d.o.o. iz Zagreba, Šoštarićeva 10, za prijenos dopuštenja 
za satelitski, internetski, kabelski i drugi dopušteni oblik prijenosa audio vizualnih i radijskih 
programa za kanal Klasik TV na poduzetnika TVC. 

 

Nadalje, AEM navodi da je poduzetnik TVC upisan u Upisnik pružatelja medijskih usluga, 
Knjigu pružatelja medijskih usluga satelitom, kabelom, internetom i drugim dopuštenim 
oblicima prijenosa kao pružatelj medijske usluge satelitom, kabelom, internetom i drugim 
dopuštenim oblicima prijenosa, tj. kao pružatelj medijske usluge iz članka 79. ZEM-a.  
 

AEM također navodi da je pružatelj medijske usluge TVC, na kojeg je dopuštenje preneseno, 
izjavio, te je dokazao, da se uredničke odluke o audiovizualnoj medijskoj usluzi u odnosu na 
Klasik TV donose u Republici Hrvatskoj, te da u Republici Hrvatskoj djeluje značajni dio 
radne snage uključene u obavljanje djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga. 
Time su, kako navodi AEM, ispunjeni uvjeti iz članka 6. stavka 3. ZEM-a u smislu da su 
pružatelji audiovizualnih medijskih usluga unutar nadležnosti Republike Hrvatske i ako 
nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj ako se uredničke odluke o audiovizualnoj medijskoj 
usluzi donose u Republici Hrvatskoj te ako u Republici Hrvatskoj djeluje značajni dio radne 
snage uključene u obavljanje djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga.  

 

Slijedom navedenog, AEM se očitovao da, budući da se dio odredbi ZEM-a odnosi i na 
sprečavanje koncentracije vlasništva vezanog uz pružatelje medijskih usluga iz članka 79. 
ZEM-a, smatra kako u konkretnom slučaju postoji obveza pružatelja medijske usluge iz 
članka 79. ZEM-a, što poduzetnik TVC jest, za podnošenjem prijave AEM-u, radi utvrđivanja 
eventualne nedopuštene koncentracije. 

 

Sukladno utvrđenom, temeljem točke 5.2. Kratkog obrasca prijave koji je sastavni dio Uredbe 
o koncentracijama, podnositelj prijave je obvezan dostaviti AZTN-u odluku AEM-a o tome 
kako provedbom prijavljene namjere koncentracije ne nastaje nedopuštena koncentracija u 
smislu ZEM-a. 
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Člankom 35. stavkom 1. ZZTN-a propisano je da se u postupcima koji su u nadležnosti 
AZTN-a primjenjuje zakon kojim se uređuje opći upravni postupak. 

 

Člankom 55. stavkom 1. ZUP-a propisano je da ako se u postupku rješavanja upravne stvari 
pojavi pravno pitanje koje čini samostalnu pravnu cjelinu, a bez rješavanja kojeg nije moguće 
riješiti upravnu stvar, službena osoba može riješiti to pitanje ili postupak prekinuti rješenjem 
dok nadležni sud ili javnopravno tijelo to pitanje ne riješe. 

 
Slijedom navedenog, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je na temelju članka 

30. stavka 2. i članka 31. ZZTN-a te članka 55. stavka 1. ZUP-a, na 10/2019. sjednici, 

održanoj 9. travnja 2019., razmatralo navedeni predmet i donijelo odluku o prekidu postupka 

ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracije u predmetu KLASA: UP/I 034-03/19-

02/004, do donošenja odluke AEM-a u odnosu na poduzetnike sudionike koncentracije 

Mondo i TVC, budući da je u konkretnom slučaju riječ o pravnom pitanju koje čini samostalnu 

pravnu cjelinu bez rješavanja kojeg nije moguće riješiti ovu upravnu stvar. 

 

Stoga je, temeljem odluke Vijeća, AZTN odlučio kao u točki I. i II. izreke ovog rješenja. 

 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni 
spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 (trideset) dana, 
računajući 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 [***]. 

 


