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Predmet: Obavljanje zamjenskih poštanskih usluga Tisak d.d. Zagreb 

- zahtjev HAKOM-a 
- stručno mišljenje; dostavlja se 

 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 12. prosinca 2013. 
zahtjev Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (dalje: HAKOM) kojim se traži 
mišljenje Agencije u svezi prijave poduzetnika Tisak d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska 
avenija 11a (dalje: Tisak) za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga.  
 
Agencija je na temelju 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, mr.sc. Tatjana Peroković i Denis Matić, dipl.iur., članovi Vijeća, sa 162. 
sjednice, održane 30. prosinca 2013. godine, u smislu članka 30. točke 7. i članka 31., u 
svezi članka 25. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj: 79/09 i 
80/13; dalje: ZZTN), donijela sljedeće  
 
M I Š LJ E NJ E 
 
Agencija je izvršila uvid u sadržaj zaprimljenog zahtjeva HAKOM-a kojeg čine prijava za 
obavljanje zamjenskih poštanskih usluga Tiska od 30. srpnja 2013. (dalje: Prijava), cjenik 
zamjenskih poštanskih usluga Tiska od 30. srpnja 2013. (dalje: Cjenik) te opći uvjeti za 
obavljanje zamjenskih poštanskih usluga Tiska od 30. srpnja 2013.; dalje: Opći uvjeti). 
 
Iz uvida u Prijavu, proizlazi kako će Tisak obavljati sljedeće zamjenske poštanske usluge:  
  

1. Prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pismovnih pošiljaka mase do 2 kilograma; 
2. Prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje preporučenih pošiljaka; 
3. Prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje paketa mase do 10 kilograma. 
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U odnosu na navedene usluge proizlazi kako je riječ o poštanskim uslugama opisanima u 
članku 15. stavku 2. točkama 1., 2. i 3. Zakona o poštanskim uslugama (Narodne novine, 
broj 144/12 i 153/13; dalje: ZPU), u svezi članka 16. stavka 1. ZPU.  
 
Iz uvida u Prijavu i Opće uvjete razvidne su bitne značajke zamjenskih poštanskih usluga u 
dijelu koji se odnosi na područje pružanja usluga, način pružanja usluga, vremenske rokove 
u svezi pružanja tih usluga i cijene pružanja usluga. 
 
U odnosu na područje na kojem će se pružati zamjenske poštanske usluge iz uvida u točku 
3. Prijave te članak 2. stavak 3. i 5. Općih uvjeta, proizlazi kako će Tisak zamjenske 
poštanske usluge pružati na cijelom području Republike Hrvatske. Nadalje, proizlazi kako će 
Tisak, na području gdje nema organiziranu dostavu pošiljaka, istu organizirati putem 
ugovorenih partnera koji imaju pravo obavljanja zamjenskih poštanskih usluga. 
 
Uzimajući u obzir navedeno, Agencija smatra kako iz samog teksta Općih uvjeta nisu 
razvidni uvjeti i okolnosti u svezi obavljanja usluga putem ugovornih partnera koji imaju pravo 
obavljanja zamjenskih poštanskih usluga. Drugim riječima, nije razvidno proizlazi li takav 
način obavljanja usluga kao mogućnost iz propisa o poštanskim uslugama ili je ovdje riječ o 
načinu obavljanja usluga koji Tisak donosi samostalno kroz predmetne Opće uvjete.  
 
Agencija u tom smislu ukazuje na odredbu članka 19. stavka 5. ZPU i potrebu pojašnjenja i 
otklanjanja svih možebitnih dvojbenih situacija, budući da upravo odluka HAKOM-a iz članka 
19. ZPU te Opći uvjeti na temelju članka 44. ZPU, predstavljaju pravni okvir pružanja 
zamjenskih poštanskih usluga.  
 
Također, Agencija ukazuje kako su podnositelj Prijave i drugi davatelji poštanskih usluga koji 
imaju pravo obavljanja zamjenskih poštanskih usluga na istom području međusobno 
konkurenti. U tom smislu, ne ulazeći u odredbe propisa koji uređuju pružanje poštanskih 
usluga, s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, Agencija ukazuje na članak 8. stavak 
1. podstavke 1., 3. i 4. ZZTN-a, kojima je propisano da su zabranjeni svi sporazumi između 
dva ili više neovisnih poduzetnika, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje, koje 
kao cilj ili posljedicu imaju narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, a osobito 
oni kojima se izravno ili neizravno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, odnosno drugi 
trgovinski uvjeti, dijele tržišta ili izvori nabave, primjenjuju nejednaki uvjeti na istovrsne 
poslove s različitim poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na 
konkurenciju. 
 
Nadalje, člankom 21. stavkom 4. Općih uvjeta, u bitnome je određeno kako Tisak može 
pojedinim korisnicima odobriti posebne uvjete plaćanja koji se uređuju ugovorom sklopljenim 
između korisnika i Tiska.    
 
Iz navedenog nije razvidno temelje li se posebni uvjeti plaćanja u ugovoru između Tiska i 
korisnika na cjeniku usluga koje Tisak dostavlja HAKOM-u te javno objavljuje, a što proizlazi 
iz odredaba članka 45. ZPU. Stoga Agencija ovdje ističe kako bi posebni uvjeti plaćanja 
trebali biti transparentni i unaprijed poznati svim korisnicima usluga. 
 
U tom smislu, Agencija također ukazuje na sve odredbe Općih uvjeta koje određuju da Tisak, 
kao davatelj zamjenskih poštanskih usluga s pojedinim korisnicima može sklopiti ugovor, a 
koje su sadržane u odredbi članka 3. stavka 3., članku 8. stavku 5., članku 13. stavku 7., 
članku 15. članku stavku 2., članku 21. stavku 2. Općih uvjeta. Pri tome, Agencija smatra 
kako bi prava i obveze u ugovorima s pojedinim korisnicima usluga, u dijelu koji se odnosi na 
bitne značajke zamjenskih poštanskih usluga, trebali proizlaziti iz Općih uvjeta i Cjenika koji 
se prije početka njihove primjene, sukladno članku 44. stavku 4. i članku 45. stavku 2. ZPU, 
dostavljaju HAKOM-u. 
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Agencija stoga predlaže da se gore navedeno razmotri prilikom donošenja konačne odluke o 
obavljaju zamjenskih poštanskih usluga Tiska kako bi se na nedvojben i transparentan način 
odredili uvjeti pružanja zamjenskih poštanskih usluga te kako bi korisnici bili unaprijed 
upoznati s uvjetima pružanja usluga. 
 
Agencija je predmetno mišljenje donijela isključivo u odnosu na obavljanje zamjenskih 
poštanskih usluga Tiska temeljem zahtjeva HAKOM-a, Prijave, Cjenika i Općih uvjeta u 
smislu članka 19. stavka 2. ZPU. 
 
 
 
Predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag.iur. 
 
 


