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KLASA: UP/I 034-03/18-02/015 
Urbroj: 580-11/107-2019-020 
Zagreb, 26. srpnja 2019. 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN), temeljem članaka 30., članka 31. stavka 
1. i članka 70. stavka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 
80/13; dalje: ZZTN) te članka 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 
47/09), postupajući po zahtjevu poduzetnika MACA LM d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivirščak 
6 (dalje: Maca LM), zastupanog po Jasmini Lisak Majher, direktorici, za odobrenje plaćanja 
upravno-kaznene mjere u obrocima, 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, dr. sc. Mirta Kapural dipl.iur. i Denis Matić dipl. iur., 
članovi Vijeća, s 22/2019. sjednice, održane 26. srpnja 2019., po službenoj dužnosti donosi 
sljedeće 
 
 
R J E Š E NJ E 
 
Poduzetniku Maca LM, odobrava se obročna otplata upravno-kaznene mjere u smislu članka 

70. stavka 2. ZZTN-a, u iznosu od 24.000,00 kuna (slovima: dvadeset i četiri tisuće kuna), 

izrečene rješenjem AZTN, KLASA: UP/I 034-03/18-02/015, URBROJ: 580-11/107-2019-017, 

od 13. lipnja 2019., u 4 (četiri) obroka i to tako da je: 

 
- I. obrok u iznosu od 6.000,00 kuna (slovima: šest tisuća kuna), s pripadajućim 

zakonskim zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 1. srpnja 2019. do isplate, 
potrebno platiti do 30. rujna 2019., 
 

- II. obrok u iznosu od 6.000,00 kuna (slovima: šest tisuća kuna), s pripadajućim 
zakonskim zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 1. srpnja 2019. do isplate, 
potrebno platiti do 31. listopada 2019., 

 
- III. obrok u iznosu od 6.000,00 kuna (slovima: šest tisuća kuna), s pripadajućim 

zakonskim zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 1. srpnja 2019. do isplate, 
potrebno platiti do 30. studenog 2019., 

 
- IV. obrok u iznosu od 6.000,00 kuna (slovima: šest tisuća kuna), s pripadajućim 

zakonskim zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 1. srpnja 2019. do isplate, 
potrebno platiti do 31. prosinca 2019. 

 
 
Obrazloženje 
 
AZTN je rješenjem KLASA: UP/I 034-03/18-02/015, URBROJ: 580-11/107-2019-017, od 13. 
lipnja 2019., utvrdio da je poduzetnik Maca LM propustio podnijeti u roku obvezne prijave 
namjere provedbe koncentracija na ocjenu AZTN-u, u smislu članka 19. stavka 3. ZZTN-a, 
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koje su za navedenog poduzetnika nastale 27. studenog 2017. stjecanjem 100% udjela u 
temeljnom kapitalu poduzetnika Radio Trsat društvo za proizvodnju i emitiranje radijskog i 
televizijskog programa s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Rijeci, Zvonimirova 20/A 
(dalje: Radio Trsat), te budući da nakladnik Radio Trsat ostvaruje kontrolu nad poduzetnikom 
Vanga za radijsku djelatnost d.o.o. sa sjedištem u Puli, Mletačka ulica 12 (dalje: Vanga) time i 
neizravne kontrole nad nakladnikom Vanga, te 27. studenog 2017. stjecanjem 51,29% udjela 
u temeljnom kapitalu poduzetnika Miroslav Kraljević d.o.o., sa sjedištem u Požegi, Matice 
Hrvatske 5/2 (dalje: Miroslav Kraljević) i 27. studenog 2017. stjecanjem 70,00% udjela u 
temeljnom kapitalu poduzetnika Radio Brod-informiranje i marketing d.o.o., sa sjedištem u 
Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV 38, (dalje: Radio Brod), te proveo navedene 
koncentracije protivno odredbi članka 19. stavka 5. ZZTN-a. 
 
Poduzetniku Maca LM, kao stjecatelju, izrečena je upravno-kaznena mjera u iznosu od 
24.000,00 kuna. 
 
AZTN je dana 17. srpnja 2019. zaprimio zahtjev poduzetnika Maca LM za plaćanje upravno-
kaznene mjere izrečene u iznosu od 24.000,00 kuna u obrocima.  
 
U svom zahtjevu Maca LM navodi da se navedeno traži s obzirom na financijsku situaciju 
poduzetnika Maca LM, te financijsku situaciju poduzetnika koje je poduzetnik Maca LM stekao 
Radio Trsat, Vanga, Miroslav Kraljević i Radio Brod. Poduzetnik Maca LM se u obrazloženju 
svog zahtjeva pozvao na financijske izvještaje dostavljene u predmetu ocjene dopuštenosti 
koncentracije i utvrđivanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere, KLASA: UP/I 034-03/18-
02/015. 
 
Na temelju dostavljenog zahtjeva i dokumentacije, te činjenica utvrđenih od strane AZTN-a, 
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je sukladno ovlastima iz članka 30. i članka 
31. ZZTN-a, na sjednici 22/2019., održanoj 26. srpnja 2019., razmatralo zahtjev Maca LM za 
obročnu otplatu upravno-kaznene mjere u iznosu od 24.000,00 kuna, izrečene rješenjem 
AZTN-a, KLASA: UP/I 034-03/18-02/015, URBROJ: 580-11/107-2019-017, od 13. lipnja 2019., 
te je donijelo odluku da se njegov zahtjev usvoji, odnosno odobri obročna otplata navedene 
upravno-kaznene mjere sukladno članku 70. stavku 2. ZZTN-a, u četiri jednaka obroka s 
pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. 
 
Odluku o odobravanju obročne otplate, Vijeće temelji na slijedećim razlozima: 
 
Temeljem članka 70. stavka 2. ZZTN-a određeno je kako AZTN može, vodeći se kriterijima iz 
članka 64. ZZTN-a, odobriti plaćanje upravno-kaznene mjere u obrocima.  
 
Uvidom u financijske izvještaje koje je poduzetnik Maca LM dostavio u postupku ocjene 
koncentracije i postupku utvrđivanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere, AZTN je 
utvrdio da bi plaćanje upravno-kaznene mjere u cijelosti moglo dovesti do poteškoća u 
poslovanju toga poduzetnika. Također, AZTN smatra kako bi podjela upravno-kaznene mjere 
na četiri jednaka obroka bila prikladna, imajući u vidu sve okolnosti, u prvom redu omjer 
ukupnih prihoda koje ostvaruje Maca LM te ostvarene dobiti i izrečene upravno-kaznene mjere. 
 
Člankom 70. stavkom 2. ZZTN-a, propisano je kako se u iznos upravno-kaznene mjere 
uračunavaju i zatezne kamate od dana dostave stranci rješenja AZTN do dana plaćanja. 
Prema obavijesti Hrvatske pošte, poduzetnik Maca LM je predmetno rješenje AZTN-a zaprimio 
1. srpnja 2019. Stoga je poduzetnik Maca LM prilikom uplate svakog pojedinog obroka dužan 
platiti i zakonsku zateznu kamatu koja na taj iznos teče od 1. srpnja 2019. do plaćanja obroka. 
 
Navedeni iznosi uplaćuju se u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na račun broj 
HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj odobrenja 6092-20833-(OIB 
uplatitelja). Nakon izvršene uplate pojedinog obroka upravno-kaznene mjere, poduzetnik Maca 
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LM je dužan uplatnicu, kao dokaz o obavljenoj uplati žurno dostaviti AZTN-u, a najkasnije u 
roku od 8 (osam) dana od dana dospijeća svakog pojedinog obroka, s pozivom na broj KLASA: 
UP/I 034-03/18-02/015. 
 
Slijedom navedenog, AZTN je temeljem odluke Vijeća s 22/2019. sjednice održane 26. srpnja 
2019., odlučio kao izreci ovoga 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


