KLASA: UP/I 034-03/19-02/007
URBROJ: 580-11/107-19-002
Zagreb, 20. svibnja 2019.
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 30. stavka 2., članka 31., članka 38.
stavka 2. i članka 58. stavka 1. točka 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne
novine“, br. 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN) u upravnoj stvari ocjene dopuštenosti koncentracije
poduzetnika narodni media management d.o.o. za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Avenija
Većeslava Holjevca 29 (dalje: narodni media management) i poduzetnika Radio Croatia
d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radijskog programa, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica
Dragutina Domjanića 1 (dalje: Radio Croatia), temeljem prijave namjere provedbe
koncentracije koju je podnio poduzetnik narodni media management, na temelju odluke
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag. iur., predsjednik
Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica predsjednika Vijeća i mr.sc. Ljiljana Pavlic, dipl.oec.,
članica Vijeća, s 15/2019. sjednice, održane 20. svibnja 2019., donosi sljedeće
R J E Š E NJ E
I.

Odbacuje se prijava namjere provedbe koncentracije poduzetnika narodni media
management i Radio Croatia jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka ocjene
dopuštenosti koncentracije u smislu članka 19. stavka 3. ZZTN-a, budući da je u
konkretnom slučaju riječ o stjecanju udjela koje je posljedica internog
restrukturiranja poduzetnika povezanih zajedničkom kontrolom u smislu članka
15. stavka 5. točke 2. ZZTN-a.

II.

Poduzetnik narodni media management obveznik je plaćanja upravne pristojbe u
korist Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od: 3.500,00 kuna
(slovima: tri tisuće petsto kuna) sukladno člancima 4. i 5. Zakona o upravnim
pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16; dalje: Zakon o upravnim pristojbama) i
tarifnog broja 93. stavka 3. Uredbe o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br.
8/17; dalje: Uredba o upravnim pristojbama).

III.

Poduzetnik narodni media management obveznik je plaćanja upravne pristojbe u
korist Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od: 3.500,00 kuna
(slovima: tri tisuće petsto kuna) u smislu članka 4. stavka 1. Zakona o upravnim
pristojbama, te tarifnog broja 95. Uredbe o upravnim pristojbama.

Rok izvršenja: osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja.

O b r a z l o ž e nj e
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je 2. svibnja 2019. prijavu
namjere provedbe koncentracije poduzetnika (dalje: prijava koncentracije) koja nastaje
stjecanjem izravne kontrole poduzetnika narodni media management, nad poduzetnikom
Radio Croatia na trajnoj osnovi i to stjecanjem 100% udjela u temeljnom kapitalu
poduzetnika Radio Croatia u smislu odredbe članka 15. stavka 1. točke 2. ZZTN-a.
Prijavu koncentracije dostavio je AZTN-u 2. svibnja 2019. na ocjenu poduzetnik narodni
media management, zastupan po direktoru Katijanu Knoku.
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).
Prijava koncentracije je podnesena AZTN-u na Kratkom obrascu prijave koncentracije
sadržanom u Privitku 2. Uredbe o koncentracijama (dalje: Kratki obrazac prijave
koncentracije), sukladno članku 20. stavku 4. točki 1. ZZTN-a, budući da niti jedan od
sudionika koncentracije ne djeluje na istom mjerodavnom tržištu u proizvodnom i
zemljopisnom smislu te među njima nema horizontalnog preklapanja te niti jedan sudionik ne
djeluje na tržištu koje je uzlazno ili silazno u odnosu na tržište na kojem djeluje drugi sudionik
koncentracije pa među njima nema vertikalne povezanosti.
Uvidom u prijavu koncentracije AZTN je utvrdio da je u konkretnom slučaju riječ o stjecanju
izravne kontrole poduzetnika narodni media management nad poduzetnikom Radio Croatia i
to stjecanjem 100% udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Radio Croatia u smislu članka
15. stavka 1. točke 2. ZZTN-a.
Uz prijavu koncentracije dostavljen je pravni temelj navedene koncentracije, odnosno
„Ugovor o ustupu i prijenosu poslovnih udjela“ sklopljen 26. ožujka 2019. između
poduzetnika narodni media management kao stjecatelja i poduzetnika UMA FM za usluge
d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Većeslava Holjevca 29 (dalje: UMA FM), kao
prenositelja, kojim poduzetnik narodni media management izravno stječe 100% udjela u
temeljnom kapitalu poduzetnika Radio Croatia.
Jedini osnivač poduzetnika UMA FM u vrijeme sklapanja navedenog Ugovora kao i jedini
osnivač poduzetnika narodni media management je fizička osoba Katijan Knok, iz Zagreba,
Radmanovečka 6/E, OIB: 40845219176.
U smislu odredbe članka 3. ZZTN-a, poduzetnicima se smatraju trgovačka društva, trgovci
pojedinci, obrtnici i druge pravne i fizičke osobe koje obavljajući gospodarsku djelatnost
sudjeluju u proizvodnji i/ili prometu robe, odnosno pružanju usluga, kada izravno ili neizravno
djeluju na tržištu, te se, sukladno članku 4. ZZTN-a, poduzetnikom pod kontrolom drugog
poduzetnika smatra poduzetnik u kojem drugi poduzetnik izravno ili neizravno: ima više od
polovine udjela ili dionica ili može ostvarivati više od polovine glasačkih prava ili ima pravo na
postavljanje više od polovine članova uprave, ili nadzornog odbora ili odgovarajućeg tijela za
upravljanje te vođenje poslova ili na drugi način ima pravo na upravljanje poslovanjem
poduzetnika.
Slijedom navedenog, g. Katijan Knok se smatra poduzetnikom u smislu odredbe članka 3.
ZZTN-a.
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U smislu odredbe članka 4. ZZTN-a poduzetnikom pod kontrolom drugog poduzetnika
smatra se poduzetnik u kojem drugi poduzetnik izravno ili neizravno ima više od polovine
udjela ili dionica ili može ostvarivati više od polovine glasačkih prava ili ima pravo na
postavljanje više od polovine članova uprave, ili nadzornog odbora ili odgovarajućeg tijela za
upravljanje poslovanjem poduzetnika te se takvi poduzetnici smatraju jednim gospodarskim
subjektom.
AZTN je izvršio uvid u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu te je utvrđeno je da je 26.
ožujka 2019., u vrijeme sklapanja „Ugovora o ustupu i prijenosu poslovnih udjela“ između
poduzetnika UMA FM kao prenositelja i poduzetnika narodni media management kao
stjecatelja, kao jedini osnivač i osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika UMA FM bio
upisan Katijan Knok, te je istovremeno u istom sudskom registru kao jedini osnivač i osoba
ovlaštena za zastupanje poduzetnika narodni media management bio upisan također Katijan
Knok, te su na opisani način navedeni poduzetnici bili u to vrijeme povezani zajedničkom
kontrolom.
Slijedom navedenog, budući da je poduzetnik fizička osoba Katijan Knok u smislu članka 3.
ZZTN-a, u vrijeme stjecanja udjela u poduzetniku Radio Croatia, istodobno ostvarivao
kontrolu nad prenositeljem udjela poduzetnikom UMA FM i stjecateljem udjela poduzetnikom
narodni media management, u konkretnom slučaju riječ je o stjecanju udjela koji su
posljedica internog restrukturiranja poduzetnika povezanih zajedničkom kontrolom u smislu
članka 15. stavka 5. točke 2. ZZTN-a, odnosno unutargrupnoj transakciji.
Naime, člankom 15. stavkom 5. točkom 2. ZZTN-a propisano je da se koncentracijom
poduzetnika u smislu članka 15. stavaka 1. do 3. ZZTN-a ne smatra stjecanje udjela koji su
posljedica internog restrukturiranja poduzetnika povezanih zajedničkom kontrolom
(pripajanje, spajanje, prijenos vlasništva i sl.), odnosno unutargrupne transakcije.
Navedene činjenice su poznate i AZTN-u budući da je u predmetu KLASA: UP/I 034-03/1702/007, Katijan Knok, Zagreb i UMA FM d.o.o., Zagreb i RADIO CROATIA d.o.o., Zagreb,
13. srpnja 2017. AZTN donio potvrdu (obavijest) od dopuštenosti koncentracije navedenih
poduzetnika na I. razini, te je u navedenom predmetu utvrđeno da je Katijan Knok stekao
izravnu kontrolu nad poduzetnikom UMA FM, te time i neizravnu kontrolu nad nakladnikom
medija Radio Croatia.
Međutim, uvidom u „Ugovor o ustupu i prijenosu poslovnih udjela“ sklopljenom 26. ožujka
2019. u ovom predmetu AZTN je utvrdio da navedeni Ugovor ponovno ne sadrži odgodnu
klauzulu u smislu članka 19. stavka 5. ZZTN-a, odnosno da je stjecanje udjela poduzetnika
narodni media management u poduzetniku Radio Croatia provedeno prije podnošenja prijave
namjere provedbe koncentracije na ocjenu AZTN-u, što je potvrđeno uvidom u sudski
registar Trgovačkog suda u Zagrebu iz kojeg je razvidno da je proveden upis promjene.
AZTN je kroz svoju praksu vodio najveći broj predmeta upravo protiv poduzetnika na
medijskom tržištu koji su sankcionirani za istovjetna ponašanja upravno-kaznenom mjerom u
smislu članka 62. točke 1. i 5. ZZTN-a, odnosno radi provođenja koncentracija prije ocjene
koncentracije dopuštenom od strane AZTN-a, a protivno odredbama članka 19. stavka 5.
ZZTN-a.
Stoga, AZTN skreće pozornost na navedeno stjecatelju, bez obzira što je u ovom
konkretnom slučaju riječ o unutargrupnoj transakciji, budući da je poduzetnik Katijan Knok za
počinjenje istovjetnog djela već kažnjen upravno-kaznenom mjerom u predmetu KLASA:
UP/I 034-03/17-02/007, te na to da ugovori o kupoprodaji i ugovori o prijenosu udjela moraju
biti sklopljeni zasebno, s time da se odredbe ugovora o prijenosu udjela provode nakon
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donošenja odluke AZTN-a o dopuštenosti koncentracije ili isti moraju sadržavati odgodni
uvjet o stupanju na snagu nakon donošenja odluke AZTN-a o dopuštenosti koncentracije.
Zaključno, člankom 58. stavkom 1. točkom 15. ZZTN-a propisano je da AZTN u slučaju kada
nema uvjeta za pokretanje postupka odlučuje rješenjem.
Slijedom navedenog, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je na temelju članka
30. točke 2., članka 31., članka 38. stavka 2. i članka 58. stavka 1. točke 15. ZZTN-a, na
15/2019. sjednici, održanoj 20. svibnja 2019., razmatralo sve činjenice i okolnosti u
konkretnom predmetu i donijelo odluku o odbacivanju prijave namjere provedbe
koncentracije jer u konkretnom slučaju ne postoje uvjeti za pokretanje postupka ocjene
dopuštenosti predmetne koncentracije, budući da je riječ o unutargrupnoj transakciji,
odnosno o stjecanju udjela koji su posljedica internog restrukturiranja poduzetnika povezanih
zajedničkom kontrolom što se ne smatra koncentracijom poduzetnika, u smislu članka 15.
stavka 5. točke 2. ZZTN-a.
Stoga je AZTN, temeljem odluke Vijeća, odlučio kao u točki I. izreke ovog rješenja.
II. Uvidom u prijavu namjere provedbe koncentracije od 2. svibnja 2019. AZTN je utvrdio da
nije dostavljen dokaz o uplati upravne pristojbe za prijavu ocjene dopuštenosti koncentracije.
Sama prijava ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika po posebnim propisima
podliježe obvezi naplate upravne pristojbe, sukladno odredbama članka 4. i 5. Zakona o
upravnim pristojbama i tarifnog broja 93. stavka 3. Uredbe o upravnim pristojbama. U
Tarifnom broju 93. stavka 3. Uredbe o upravnim pristojbama je propisano da se za prijavu
ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracije poduzetnika po posebnim propisima
kada nije ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda poduzetnika - sudionika
koncentracije iz članka 17. stavka 1. ZZTN-a, naplaćuje upravna pristojba u iznosu od
3.500,00 kuna.
Upravna pristojba se uplaćuje u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na račun
broj: HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj odobrenja: 5002-20833-OIB
obveznika uplate.
Slijedom navedenog, za podnositelja prijave nastala je obveza uplate upravne pristojbe u
iznosu od 3.500,00 kuna. Navedeni iznos upravne pristojbe obvezni ste uplatiti u roku od
osam (8) dana od dana primitka ovog dopisa.
Stoga Vas pozivamo da sukladno odredbi članka 17. stavka 4. Zakona o upravnim
pristojbama nakon izvršene uplate uplatnicu, kao dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe
žurno, a najkasnije u roku od osam (8) dana, dostavite AZTN-u s pozivom na poslovni broj
KLASE: UP/I 034-03/19-02/007.
Ukoliko ne izvršite uplatu upravne pristojbe, AZTN će od nadležne Porezne uprave, sukladno
članku 19. Zakona o upravnim pristojbama, zatražiti prisilnu naplatu upravne pristojbe.
Stoga je AZTN, temeljem odluke Vijeća, odlučio kao u točki II. izreke ovog rješenja.
III. Sukladno odredbama članka 4. i 5. Zakona o upravnim pristojbama, te tarifnog broja 95.
Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi za podnositelja prijave nastaje obveza uplate upravne
pristojbe.
Temeljem tarifnog broja 95. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi upravna pristojba u iznosu od
3.500,00 kuna naplaćuje se za rješenje o odbacivanju prijave za ocjenu dopuštenosti
koncentracije zbog nepostojanja uvjeta za njezinu ocjenu u smislu članaka 58. stavak 1.
točka 15. ZZTN-a, vezano uz članke 15., 17. i 19. ZZTN.
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Navedeni iznos uplaćuje se u roku od osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja u korist
Državnog proračuna Republike Hrvatske na račun broj: HR1210010051863000160, model
HR64, poziv na broj odobrenja: 5002-20833-OIB obveznika uplate.
Sukladno odredbi članka 17. stavka 4. Zakona o upravnim pristojbama, nakon izvršene
uplate obveznik uplate je dužan uplatnicu, kao dokaz o obavljenoj uplati upravne pristojbe,
žurno, a najkasnije u roku od osam (8) dana, dostaviti AZTN-u s pozivom na poslovni broj
KLASE: UP/I 034-03/19-02/007.
Ukoliko obveznik uplate upravne pristojbe ne izvrši uplatu upravne pristojbe Agencija će,
protekom roka, od nadležne Porezne uprave, sukladno članku 19. Zakona o upravnim
pristojbama, zatražiti prisilnu naplatu upravne pristojbe.
Stoga je AZTN, temeljem odluke Vijeća, odlučio kao u točki III. izreke 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.
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