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KLASA: 034-08/21-01/050 
URBROJ: 580-11/107-2021-02 
Zagreb, 8. rujna 2021. 
          

Anonimni podnositelj 
- Putem Oglasne ploče AZTN-a -  
- Putem službenih internetskih stranica 

AZTN-a -      
 
PREDMET:  

- ACI d.d., Rijeka i GITONE KVARNER d.o.o., Zagreb  
- Anonimni podnesak 
- očitovanje, dostavlja se  

 
Poštovani, 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je 23. travnja 2021. 
anonimni podnesak (dalje u tekstu: anonimna predstavka), kojim se zatražilo pokretanje 
postupka ocjene koncentracije poduzetnika ACI i Gitone Kvarner, stvaranjem zajedničkog 
pothvata ACI-Gitone, u smislu članka 19. i članka 38. stavka 2. Zakona o zaštiti tržišnog 
natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09.,  80/13. i 41/21.; dalje u tekstu: ZZTN), a temeljem 
članka 42. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09; dalje 
u tekstu: ZUP). 
 
Člankom 42. stavak 2. ZUP-a propisano je da će kod ocjene o postojanju razloga za pokretanje 
postupka po službenoj dužnosti javnopravno tijelo uzeti u obzir predstavke, odnosno druge 
obavijesti koje upućuju na potrebu zaštite javnog interesa. 
 
Naime, podnesak anonimnog podnositelja AZTN ne može smatrati inicijativom u smislu članka 
37. ZZTN-a jer ne sadrži propisane sastojke inicijative, te člankom 37. ZZTN-a nije predviđeno 
podnošenje inicijative za pokretanje postupka u predmetima ocjene dopuštenosti 
koncentracija, budući da je navedenim člankom izričito propisano da se inicijativa može 
podnijeti za pokretanje postupka utvrđivanja zabranjenog sporazuma i/ili zlouporabe 
vladajućeg položaja koji je u nadležnosti AZTN-a. 
 
Slijedom navedenog, podnesak anonimnog podnositelja se smatra predstavkom u smislu 
članka 42. ZUP-a. 
 
AZTN prvenstveno navodi da se temeljem članka 38. stavka 2. ZZTN-a postupak ocjene 
dopuštenosti provedbe koncentracije pokreće u pravilu na temelju prijave sudionika 
koncentracije u smislu članka 19. ZZTN-a. 
 
Anonimnom predstavkom se navodi da je Gitone Kvarner povezan s njemačkim poduzetnikom 
Lurrsen koji djeluje na svjetskom tržištu brodogradnje i koji putem poduzetnika unutar vlastite 
grupacije Liburnija Riviera Hoteli d.d., sa sjedištem u Opatiji, Obala Maršala Tita 198 (dalje u 
tekstu: Liburnija Riviera Hoteli) ostvaruje prihode u Republici Hrvatskoj. 
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Nadalje, anonimnom predstavkom se navodi da je javni natječaj za dobivanje koncesije za 
izgradnju marine na lokaciji Porto Baroš raspisan bez ozbiljnijeg uključivanja javnosti, bez 
praćenja uvjeta i otvorene rasprave. 
 
Poduzetnik ACI se spominjao kao opcija za korištenje koncesije na lokaciji Porto Baroš, ali 
navedeni projekt nije mogao provesti samostalno te je stoga sa Gitone Kvarner osnovao 
zajednički pothvat, poduzetnika ACI-Gitone, koji se jedini javio na natječaj i pri čemu je 
poduzetnik ACI utjecao na uvjete natječaja. 
 
Podnositelj anonimne predstavke je stava da će navedene aktivnosti imati dalekosežne 
posljedice za Primorsko-goransku županiju i Grad Rijeku te smatra da udruživanje najvećeg 
poduzetnika u Republici Hrvatskoj na tržištu marina i jednog od najvećih svjetskih 
brodograditelja i najvećeg poduzetnika na hotelijerskom tržištu u Primorsko-goranskoj županiji 
predstavlja koncentraciju i nedopušteno udruženje koje Republika Hrvatska treba regulirati. 
 
Anonimna predstavka se zaključuje navodima da bi sva nadležna tijela trebala istražiti ove 
navode i zaštititi interese građana jer je očito da je u pitanju korupcija i ostvarivanje moguće 
provizije na štetu Grada Rijeke.  
 
Iako se, kako je navedeno, postupak ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika pokreće 
u pravilu temeljem prijave sudionika koncentracije koji za to imaju obvezu koja je propisana 
člankom 19. stavkom 1. ZZTN-a, a ukoliko postoje uvjeti koji su propisani člankom 17. stavkom 
1. ZZTN-a, AZTN je, uzimajući u obzir navode iz predstavke, izvršio prethodno ispitivanje 
stanja na mjerodavnom tržištu u smislu članka 32. točke 1. a) i b) ZZTN-a, te utvrdio kako 
slijedi. 
 
1. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu  
 
Kako bi se utvrdile sve činjenične i pravne okolnosti u svrhu utvrđivanja je li postojala obveza 
pokretanja postupka ocjene dopuštenosti koncentracije temeljem prijave sudionika 
koncentracije u smislu članka 38. stavka 2. ZZTN-a, sukladno odredbi članka 39. ZZTN-a, a 
primjenom članaka 15. i 17. ZZTN-a, AZTN je 30. travnja 2021. sukladno svojim ovlastima iz 
članka 32. točke 1. a) i b) ZZTN-a, pozvao poduzetnike ACI i Gitone Kvarner dostaviti detaljno 
očitovanje na sve navode iz predmetne predstavke te druge podatke i dokumentaciju koji se 
odnose na predmetnu transakciju. 

Poduzetnici ACI i Gitone Kvarner su 19. odnosno 21. svibnja 2021., dostavili zatraženo od 
strane AZTN-a. 
 
AZTN je dopisima od 4. lipnja 2021. zatražio dodatno očitovanje od ACI i Gitone Kvarner, a 
koje su dostavili 23., odnosno 24. lipnja 2021. Isključivo od Gitone Kvarner zatražena je 
dopuna podataka dopisom od 28. lipnja 2021., a koje je dostavio 14. srpnja 2021.  
 
Iz dostavljenih očitovanja poduzetnika ACI i Gitone Kvarner proizlazi da je Vlada Republike 
Hrvatske u prosincu 2020. donijela "Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog 
turizma Porto Baroš na dijelu k.o. Stari Grad, Grad Rijeka" i u skladu s kojom je Ministarstvo 
mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske raspisalo javni natječaj koji je bio objavljen 
dana 19. siječnja 2021. pod brojem objave 2021/S 01K-0002182 (dalje u tekstu: Javni 
natječaj). 
 
Postupak Javnog natječaja proveden je u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim 
lukama („Narodne novine“, br.: 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11., 56/16. i 98/19.) i 
drugim propisima kojima se uređuje postupak davanja koncesije na pomorskom dobru, a 
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natječajna dokumentacija objavljena je na mrežnoj stranici Elektroničkog oglasnika javne 
nabave Republike Hrvatske. 
 
Dalje, ACI i Gitone Kvarner su se očitovali, da su s ciljem podnošenja ponude na Javni natječaj 
osnovali poduzetnika ACI - Gitone, koji je 5. ožujka 2021. upisan u Sudski registar Trgovačkog 
suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 081358790, OIB: 09993394962. ACI-
Gitone osnovan je na temelju Društvenog ugovora sklopljenog 22. veljače 2021. temeljem 
kojeg je svaki od osnivača imatelj [***] udjela u temeljnom kapitalu ACI-Gitone, odnosno niti 
jedan od njih nema većinu glasova u skupštini društva. Svaki od osnivača ima pravo imenovati 
po jednog člana uprave (direktora) ACI-Gitone. ACI-Gitone nije osnovan radi preuzimanja 
trećih poduzetnika, nego radi podnošenja ponude na Javni natječaj. 
 
Poduzetnik ACI-Gitone osnovan je na neodređeno vrijeme, kao što je predviđeno člankom 
18.1. Društvenog ugovora od 22. veljače 2021., sa namjerom da trajno obavlja sve funkcije 
samostalnog poslovnog subjekta u operativnom smislu. 
 
U odnosu na financiranje poduzetnika ACI-Gitone, Gitone Kvarner navodi da će ACI-Gitone 
obavljati djelatnost koncesionara na pomorskom dobru u skladu s dodijeljenom Koncesijom. 
Njegova djelatnost financirat će se prvenstveno prihodima od Koncesije i po potrebi, 
zaduženjem kod poslovnih banaka ili zajmovima ili kapitalnim ulaganjima osnivača.  
 
Poduzetnik ACI-Gitone imat će vlastitu upravu koja će se sastojati od dva člana u skladu s 
Društvenim ugovorom. Društveni ugovor sadrži odredbe o načinu na koji uprava vodi poslove 
i zastupa poduzetnika prema trećima. Poduzetnik ACI-Gitone također će imati i odgovarajući 
organizacijski ustroj u skladu sa svojim poslovnim potrebama, kako bi se osiguralo da navedeni 
poduzetnik može uredno ispunjavati sve svoje obveze preuzete Ugovorom o koncesiji. 
Određene usluge po potrebi mogu biti i eksternalizirane.  
 
Imovina poduzetnika ACI-Gitone sastojat će se prvenstveno od Koncesije kao nematerijalne 
imovine. Također, imovinu poduzetnika ACI-Gitone činit će građevine i drugi objekti izgrađeni 
na pomorskom dobru u skladu s Ugovorom o koncesiji, uz napomenu da se prema primjenjivim 
propisima takve građevine smatraju pripadnošću pomorskog dobra i ne mogu biti objektom 
stvarnih prava, kao i druga imovina potrebna za izvršavanje obveza preuzetih Ugovorom o 
koncesiji. 
 
Nadalje,  poduzetnik ACI i poduzetnik Gitone Kvarner navode da je ukupni godišnji prihod 
poduzetnika ACI i Gitone Kvarner zajedno s povezanim poduzetnicima Gitone Kvarner 
ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskom tržištu u 2020. godini iznosio [***]kn. 
 
Naime, poduzetnik ACI se očitovao kako nema povezanih poduzetnika te nije u obvezi 
izrađivati konsolidirane financijske izvještaje, a ukupni godišnji prihodi poduzetnika ACI 
ostvareni prodajom robe i/ili usluga na svjetskom tržištu u 2020. godini iznosili su [***]kuna. 
 
Poduzetnik Gitone Kvarner se očitovao kako nije u obvezi izrađivati konsolidirane financijske 
izvještaje, te je dostavio preliminarne financijske izvještaje za 2020. godinu za Gitone Kvarner 
i njegove povezane poduzetnike sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, i to, Gitone Adriatic d.o.o., 
Zagreb, Vitlo usluge d.o.o. i Aeris d.o.o., Opatija te neizravno povezanog poduzetnika Liburnia 
Riviera Hoteli d.d. Gitone Kvarner navodi da je Vitlo usluge d.o.o. osnovan u 2021. te da stoga 
za 2020. nema financijskog izvještaja tog poduzetnika. Istovremeno navodi kako su ukupni 
godišnji prihodi navedenih poduzetnika na svjetskom tržištu iznosili [***]kuna.  
 
Nadalje,  u odnosu na povezane poduzetnike Gitone Kvarner se očitovao kako krajnju kontrolu 
nad Gitone Kvarnerom, kao krovno društvo grupe poduzetnika ostvaruje HOLSTER 
Privatstiftung (zaklada austrijskog prava), sa sjedištem u Republici Austriji.  
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U odnosu na ukupne godišnje konsolidirane prihode ostvarene prodajom robe i/ili usluga na 
svjetskoj razini, kao i na razini Republike Hrvatske za 2020., poduzetnik Gitone Kvarner 
dostavio je podatke iz kojih proizlazi kako su na svjetskoj razini, HOLSTER Privatstiftung i 
njegovi povezani poduzetnici (uključujući Gitone Kvarner) ostvarili ukupne godišnje 
konsolidirane prihode od prodaje roba i/ili usluga u iznosu od [***]eura, što prema srednjem 
tečaju HNB-a za 2020., 1 EUR=7,533080 HRK, iznosi [***]kuna. U Republici Hrvatskoj je u 
2020. poduzetnik HOLSTER Privatstiftung s povezanim poduzetnicima ostvario ukupne 
godišnje konsolidirane prihode od prodaje roba i/ili usluga u iznosu od [***]eura, što prema 
srednjem tečaju HNB-a za 2020. iznosi [***]kuna. 
 
2. Utvrđivanje činjeničnih i pravnih okolnosti u odnosu na nastanak obveze prijave 

koncentracije u smislu članka 17. ZZTN-a 

AZTN ovime prvenstveno navodi da je člankom 2. ZZTN-a propisano da se navedeni zakon 
primjenjuje na sve oblike sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja od 
strane poduzetnika, na teritoriju Republike Hrvatske ili izvan teritorija Republike Hrvatske ako 
imaju učinak na Republiku Hrvatsku te je AZTN temeljem svojih ovlasti propisanih ZZTN-om 
isključivo nadležan za provedbu ZZTN-a, te je predmetna predstavka sagledana isključivo sa 
stajališta nadležnosti AZTN-a, odnosno primjene prava tržišnog natjecanja i mogućeg 
narušavanja tržišnog natjecanja, a temeljem navoda iz predstavke i očitovanja na predstavku. 

AZTN je u tom smislu proveo prethodno ispitivanje stanja na tržištu, odnosno utvrđivanje 
činjeničnih i pravnih okolnosti nastanka obveze prijave koncentracije poduzetnika, odnosno 
jesu li ostvareni uvjeti za provedbu postupka ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika u 
smislu članka 17. ZZTN-a. 

Slijedom navedenog, uvidom u dostavljena očitovanja i dokumentaciju, AZTN je utvrdio kako 
su u predmetnom slučaju temeljem Društvenog ugovora sklopljenog 22. veljače 2021., 
poduzetnici ACI i Gitone Kvarner osnovali poduzetnika ACI-Gitone na neodređeno vrijeme s 
ciljem podnošenja ponude na Javni natječaj čija je svrha davanje koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog 
turizma Porto Baroš.  

Poduzetnik ACI-Gitone će trajno obavljati sve funkcije samostalnog poslovnog subjekta. 

ACI-Gitone imat će samostalnost u operativnom smislu, odnosno vlastitu upravu koja se sastoji 
od dva člana i odgovarajući organizacijski ustroj u skladu sa svojim poslovnim potrebama, kao 
i vlastitu imovinu koja će se sastojati prvenstveno od Koncesije kao nematerijalne imovine, kao 
i druge materijalne imovine potrebne za izvršavanje obveza preuzetih Ugovorom o koncesiji. 

Imovinu poduzetnika ACI-Gitone činit će i građevine i drugi objekti izgrađeni na pomorskom 
dobru u skladu s Ugovorom o koncesiji, kao i druga imovina potrebna za izvršavanje obveza 
preuzetih Ugovorom o koncesiji. 

Slijedom navedenog, utvrđeno je kako je u konkretnom slučaju nastala koncentracija 
poduzetnika u smislu članka 15. stavka 3. ZZTN-a kojim je propisano da će se stvaranje 
zajedničkog pothvata (engl. joint venture) od strane dva ili više neovisnih poduzetnika, koji na 
trajnijoj osnovi djeluje kao neovisan gospodarski subjekt smatrati koncentracijom u smislu 
članka 15. stavka 1. ZZTN-a. 

Sukladno članku 17. stavku 1. ZZTN-a, sudionici koncentracije obvezni su AZTN-u prijaviti 
svaku namjeru provedbe koncentracije ako su kumulativno ostvareni sljedeći uvjeti: 

1. ukupan godišnji konsolidirani prihod svih poduzetnika sudionika koncentracije 
ostvaren prodajom robe i/ili usluga (u daljnjem tekstu: ukupan poslovni prihod) na 
svjetskom tržištu, iznosi najmanje jednu milijardu kuna sukladno financijskim 
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izvješćima za financijsku godinu koja je prethodila koncentraciji, ako najmanje jedan 
sudionik koncentracije ima sjedište i/ili podružnicu u Republici Hrvatskoj, i 

2. ukupan poslovni prihod svakog od najmanje dva sudionika koncentracije, u 
Republici Hrvatskoj, sukladno financijskim izvještajima iznosi najmanje 
100.000.000 kuna, u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji. 

 
Slijedom navedenog, pri izračunavanju prihodovnih pragova u smislu članka 17. stavka 1. 
ZZTN-a, izrijekom je utvrđeno da se pri izračunu uzimaju u obzir isključivo ukupni poslovni 
prihodi sudionika koncentracije ostvareni prodajom robe i/ili usluga, odnosno njihovi prihodi 
temeljem financijskih izvješća za financijsku godinu koja je prethodila koncentraciji.  
 
Uvidom u dostavljena očitovanja i dokumentaciju prikupljenu tijekom prethodnog ispitivanja 
stanja na mjerodavnom tržištu u ovom predmetu AZTN je utvrdio kako je 2020. mjerodavna 
godina u konkretnom slučaju, temeljem članka 17. stavka 2. ZZTN-a. 
 
Člankom 74. stavkom 1. ZZTN-a propisano je da se u primjeni ZZTN-a, a osobito u slučajevima 
postojanja pravnih praznina ili dvojbi pri tumačenju propisa, u skladu s člankom 1. Ugovora o 
pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, br. 
2/12.), primjenjuju na odgovarajući način kriteriji koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom 
natjecanju. 
 
Konsolidiranom obavijesti Europske komisije o kontroli koncentracija poduzetnika (2008/C 
95/01; dalje u tekstu: Konsolidirana obavijest EK) paragrafom (129) navodi se da su predmetni 
poduzetnici oni koji sudjeluju u koncentraciji, kako je predviđeno člankom 3. stavkom 1. Uredbe 
Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika. 
Pojedinačni i ukupni promet tih poduzetnika bit će presudan u određivanju jesu li prihodovni 
pragovi za nastanak obveze prijave namjere koncentracije zadovoljeni. 
 
U paragrafu (139) Konsolidirane obavijest EK, između ostalog, utvrđeno je kako u slučaju 
stjecanja zajedničke kontrole nad novoosnovanim poduzetnikom poduzetnici osnivači 
zajedničkog pothvata su predmetom ocjene u smislu utvrđivanja postojanja prihodovnih 
pragova za nastanak obveze prijave namjere provedbe koncentracije budući da novoosnovani 
zajednički pothvat još ne postoji odnosno da još uvijek nema vlastite prihode. 
 
Paragrafom (182) Konsolidirane obavijesti EK utvrđeno je da kada dva poduzetnika ostvaruju 
zajedničku kontrolu nad zajedničkim pothvatom u smislu da je potreban ugovor u kojem 
sudjeluju svaki od i svi od navedenih poduzetnika, a kojim se određuju poslovi novoosnovanog 
poduzetnika, ukupan poslovni prihod svih njih se uzima kao relevantan za utvrđivanje 
prihodovnih pragova za nastanak obveze prijave namjere koncentracije. 
 
Iz godišnjih financijskih izvješća za 2020. za  poduzetnika ACI proizlazi kako je ukupan godišnji 
prihod ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskoj razini iznosio [***]kuna dok je na teritoriju 
Republike Hrvatske u 2020. godini iznosio [***]kuna. 
 
Budući da nad poduzetnikom ACI kontrolu ostvaruje Republika Hrvatska, uzima se u obzir 
samo prihod navedenog poduzetnika budući da je paragrafom (193) i (194) Konsolidirane 
obavijesti EK utvrđeno da se u svrhu izračuna ukupnog prihoda poduzetnika pod državnom 
kontrolom uzimaju u obzir samo oni poduzetnici koji pripadaju istoj ekonomskoj jedinici i 
neovisni su u odlučivanju, te ukoliko poduzetnik pod državnom kontrolom nije u koordinaciji s 
nekim drugim poduzetnikom pod državnom kontrolom, smatrati će se neovisnim i prihodi 
drugih poduzetnika pod državnom kontrolom neće se uzimati u obzir. 
 
Nad poduzetnikom Gitone Kvarner kontrolu u konačnici ostvaruje poduzetnik HOLSTER  
Privatstiftung, sa sjedištem u Republici Austriji, koji je, skupa sa svojim povezanim 
poduzetnicima, temeljem dostavljenih podataka i očitovanja u 2020. na svjetskom tržištu 
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ostvario ukupne godišnje konsolidirane prihode od prodaje roba i/ili usluga u iznosu od 
[***]kuna. U Republici Hrvatskoj u 2020. poduzetnik HOLSTER Privatstiftung i njegovi 
povezani poduzetnici ostvarili su ukupne godišnje konsolidirane prihode od prodaje roba i/ili 
usluga u iznosu od [***]kuna. 
 
Navedeni iznos odgovara iznosu ostvarenih godišnjih poslovnih prihoda iz dostavljenih 
godišnjih financijskih izvješća za 2020. i dodatnih očitovanja za poduzetnika Gitone Kvarner i 
njegovih povezanih poduzetnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.  
 
Naime, uvidom u godišnja financijska izvješća za poduzetnike Gitone Kvarner, Gitone Adriatic, 
Vitlo usluge, Aeris i Liburnia Riviera Hoteli utvrđeno je kako je u 2020. godišnji prihod od 
prodaje roba i/ili usluga ostvario isključivo poduzetnik Liburnia Riviera Hoteli, i to u iznosu od 
[***]kuna, a koji je uključen u prethodno navedeni iznos ostvarenih prihoda, dok ostali navedeni 
poduzetnici nisu ostvarili prihode od prodaje roba i/ili usluga na tržištu, već prihode po drugim 
osnovama. 
 
Budući da ukupan godišnji konsolidirani prihod svih poduzetnika sudionika koncentracije 
ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskom tržištu iznosi [***]kune, time nije ispunjen uvjet 
iz članka 17. stavka 1. točke 1. ZZTN-a koji propisuje da ukupan godišnji konsolidirani prihod 
svih poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskom 
tržištu, iznosi najmanje jednu milijardu kuna sukladno financijskim izvješćima za financijsku 
godinu koja je prethodila koncentraciji, ako najmanje jedan sudionik koncentracije ima sjedište 
i/ili podružnicu u Republici Hrvatskoj.  
 
Također, budući da je Gitone Kvarner (s povezanim poduzetnicima) u mjerodavnoj 2020. 
godini ostvario ukupan godišnji konsolidirani prihod ostvaren prodajom robe i/ili usluga 
poslovni prihod u Republici Hrvatskoj u iznosu od [***]kune time nije ispunjen uvjet iz članka 
17. stavka 1. točke 2. ZZTN-a koji propisuje da ukupan poslovni prihod svakog od najmanje 
dva sudionika koncentracije u Republici Hrvatskoj, sukladno financijskim izvješćima iznosi 
najmanje 100.000.000 kuna u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji. 
 
Slijedom navedenog, zbog nepostojanja uvjeta propisanih člankom 17. stavkom 1. točkama 1. 
i 2. ZZTN-a, AZTN je utvrdio kako nisu kumulativno ispunjeni uvjeti iz članka 17. stavka 1. 
ZZTN-a za nastanak obveze prijave koncentracije na ocjenu AZTN-u. 
 
Sukladno članku 17. stavku 6. ZZTN-a, AZTN ocjenjuje dopuštenost samo onih koncentracija 
koje podliježu obvezi prijave namjere provedbe koncentracije iz članka 17. stavka 1. ZZTN-a i 
onih koncentracija za koje je posebnim propisima uređena obveza prijave AZTN-u te 
koncentracija koje Europska komisija ustupi AZTN-u na nadležno postupanje u smislu 
odredaba Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 o kontroli koncentracija između poduzetnika. 
 
Slijedom navedenog, AZTN u smislu članka 17. stavka 6. ZZTN-a nije imao zakonske osnove 
za ocjenu predmetne koncentracije, budući da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni uvjeti iz 
članka 17. stavka 1. točke 1. i 2. ZZTN-a odnosno da sudionici koncentracije, osnivači 
zajedničkog pothvata u predmetnoj koncentraciji u mjerodavnoj 2020. godini nisu ostvarili 
prihodovni prag ukupnog poslovnog prihoda na svjetskoj razini te jedan od sudionika 
zajedničkog pothvata nije ostvario prag ukupnog poslovnog prihoda u Republici Hrvatskoj, a 
koji moraju biti ispunjeni kumulativno u smislu članka 17. stavka 1. točke 1. i 2. ZZTN-a, za 
postupanje AZTN-a sukladno članku 17. stavku 6. ZZTN-a. 
 
Za ostala pitanja koja su postavljena u predmetnoj predstavci AZTN nije nadležan u smislu 
odredaba ZZTN-a budući da se ne odnose niti na postupke utvrđivanja zabranjenog 
sporazuma niti na postupke utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja koje uređuje ZZTN. 
Naime, s obzirom na to da se ti navodi iz predstavke odnose na moguće nepravilnosti u 
postupku javnog natječaja kod izdavanja koncesija te mogućeg gospodarskog kriminala, AZTN 
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nije nadležan za navedeno pa nema niti uvjeta za pokretanje postupka u smislu odredaba 
ZZTN-a. 
 
Naime, tijekom prethodnog ispitivanja stanja na tržištu utvrđeno je da nisu ispunjeni uvjeti za 
ocjenu dopuštenosti koncentracije poduzetnika ACI i Gitone Kvarner stvaranjem samostalnog 
zajedničkog pothvata ACI-Gitone, po službenoj dužnosti, temeljem članka 38. stavka 2. ZZTN-
a, u smislu članka 39. ZZTN-a, a primjenom članka 17. ZZTN-a, budući da AZTN, sukladno 
članku 17. stavku 6. ZZTN-a ocjenjuje dopuštenost samo onih koncentracija koje podliježu 
obvezi prijave namjere provedbe koncentracije iz članka 17. stavka 1. i stavka 6. ZZTN-a, što 
u ovom predmetu nije bio slučaj. 
 
Društvenim ugovorom sklopljenim 22. veljače 2021. osnovan je poduzetnik ACI-Gitone od 
strane poduzetnika ACI i Gitone Kvarner kao zajednički pothvat (engl. joint venture) na trajnoj 
osnovi sa svim elementima neovisnog gospodarskog subjekta te je time nedvojbeno utvrđeno 
kako je u konkretnom slučaju nastala koncentracija poduzetnika u smislu članka 15. stavka 3. 
ZZTN-a. 
 
Međutim, sukladno članku 17. stavku 6. ZZTN-a, AZTN ocjenjuje dopuštenost samo onih 
koncentracija koje podliježu obvezi prijave namjere provedbe koncentracije iz članka 17. 
stavka 1. ZZTN-a te onih koncentracija za koje je posebnim propisima uređena obveza prijave 
AZTN-u te koncentracija koje Europska komisija ustupi AZTN-u na nadležno postupanje u 
smislu odredaba Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 o kontroli koncentracija između poduzetnika. 
 
U konkretnom slučaju nije riječ o koncentraciji za koju postoji obveza prijave u smislu članka 
17. stavka 6. ZZTN-a, budući da sudionici koncentracije ne ispunjavaju kumulativno uvjete 
propisane člankom 17. stavkom 1. i stavkom 2. ZZTN-a, što se detaljno obrazlaže u točki 2. 
obrazloženja ovoga rješenja. Također, nije riječ ni o koncentraciji koju je potrebno prijaviti po 
posebnim propisima niti o koncentraciji koju Europska komisija ustupa AZTN-u na nadležno 
postupanje u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004. 

Nadalje, s obzirom na to da se ostali navodi iz predstavke odnose na moguće nepravilnosti u 
postupku javnog natječaja kod izdavanja koncesija te mogućeg gospodarskog kriminala, AZTN 
nije nadležan za navedeno pa nema niti uvjeta za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja 
tržišnog natjecanja po službenoj dužnosti u smislu odredaba ZZTN-a.  
 
Izjava prigovora 
 
AZTN ovime obavještava anonimnog podnositelja da, ukoliko nije zadovoljan ovim 
očitovanjem AZTN-a, ima pravo izjaviti prigovor javnopravnom tijelu od kojeg je primio 
obavijest kojom se ne prihvaća prijedlog za pokretanje postupka, odnosno AZTN-u, u roku od 
osam dana od dana primanja obavijesti u smislu članka 42. stavka 4. ZUP-a. Navedeni 
prigovor ne može biti anoniman, dok podnositelj prigovora može tražiti od AZTN-a zaštitu 
identiteta prema trećima. 
 
Prigovor se izjavljuje čelniku tijela te čelnik tijela odlučuje o prigovoru rješenjem u roku od 8 
dana od dana izjavljivanja prigovora temeljem članka 122. ZUP-a. 
 
S poštovanjem, 
 

Samostalni savjetnik 
u Odjelu za ocjenu koncentracija 

 
Tomislav Žalac, dipl.iur., po ovlaštenju 
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Napomena: 
Sukladno članku 53. ZZTN-a, podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu izuzeti su od objavljivanja te su u 
tekstu navedeni podaci označeni [***]. 


