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Klasa: UP/I 034-03/2013-02/005 
Urbroj: 580-06/41-13-233 
 Zagreb, 30. prosinca 2013. 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka 35. stavka 1. i članka 
57. stavaka 2. i 6. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 79/09 i 80/13), 
primjenom članka 46. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09) u 
postupku ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracije poduzetnika koja bi nastala 
promjenom kontrole na trajnoj osnovi nad poduzetnikom iNovine dioničko društvo za 
trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 27, pripajanjem poduzetniku Tisak trgovačko 
dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11a, temeljem podneska koji su 
zajednički podnijeli sudionici koncentracije zastupani po zajedničkom predstavniku i 
punomoćniku [***], odvjetniku iz Odvjetničkog društva [***] iz Z., o tome da povlače prijavu 
namjere provedbe kocentracije koja je predmet ovog postupka, 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, donesenoj na 162. sjednici, održanoj 30. 
prosinca 2013., donosi sljedeće 
 
 
R  J  E  Š  E  N J  E 
 
I. Obustavlja se postupak ocjene dopuštenosti koncentracije koja bi nastala promjenom 
kontrole na trajnoj osnovi nad poduzetnikom iNovine dioničko društvo za trgovinu, sa 
sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 27, pripajanjem poduzetniku Tisak trgovačko dioničko 
društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11. 

 
II. Rješenje Agencije bit će objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Agencije. 
 
 
O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n j  e 
 
1. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 12. srpnja 2013. 
potpunu prethodnu prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika (dalje: potpuna 
prijava koncentracije), koja nastaje promjenom kontrole na trajnoj osnovi nad poduzetnikom 
iNovine dioničko društvo za trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 27 (dalje: 
iNovine) pripajanjem poduzetniku Tisak trgovačko dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, 
Slavonska avenija 11 (dalje: Tisak) u smislu odredbe članka 15. stavka 1. točke 1. Zakona o 
zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 79/09 i 80/13). 
 
 
Prijavu koncentracije Agenciji su na ocjenu dostavili zajednički Tisak i iNovine zastupani po 
zajedničkom predstavniku i punomoćniku [***], odvjetniku iz Odvjetničkog društva [***] iz Z. 
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Prijava koncentracije je podnesena sukladno člancima 19. i 20. ZZTN-a i odredbama Uredbe 
o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika («Narodne novine», broj 
38/11; dalje: Uredba o koncentracijama). 
 
Nepotpunu prijavu koncentracije dostavili su 18. travnja 2013. Agenciji na ocjenu zajednički 
Tisak i iNovine. Stoga je Agencija od prijavitelja predmetne koncentracije zatražila da 
imenuju zajedničkog predstavnika. Zajednički predstavnik imenovan od prijavitelja 
koncentracije bio je odvjetnik [***]. Dopune prijave koncentracije zaprimljene su 29. svibnja 
2013., 31. svibnja 2013., 21. lipnja 2013., 28. lipnja 2013., 10. srpnja 2013., te 12. srpnja 
2013. kada su prijavitelji koncentracije, sukladno članku 22. stavku 5. ZZTN-a, putem svog 
tadašnjeg zajedničkog predstavnika odvjetnika [***] iz Z., dostavili Agenciji prijedlog mjera i 
uvjeta zbog značajnog učinka predmetne koncentracije na tržišno natjecanje.  
 
Vezano uz zajedničkog predstavnika Agencija je 16. rujna 2013. zaprimila obavijest Tiska da 
je Tisak otkazao punomoć zajedničkom predstavniku prijavitelja koncentracije, odvjetniku 
[***] iz Z., te da je Tisak opunomoćio [***], odvjetnika iz Odvjetničkog društva [***] iz Z., na 
zastupanje Tiska i za poduzimanje drugih pravnih radnji tijekom predmetnog postupka 
ocjene koncentracije, a koji će, sukladno izjavi Tiska iz predmetnog podneska koji je 
Agencija zaprimila 16. rujna 2013., zastupati Tisak i iNovine u svojstvu zajedničkog 
predstavnika prijavitelja koncentracije tijekom postupka pred Agencijom. Nastavno na 
navedeno, 18. rujna 2013. Agencija je zaprimila podnesak Odvjetničkog društva [***] iz Z., 
kojim je dostavljena punomoć Tiska i iNovina odvjetniku [***] iz Odvjetničkog društva [***] iz 
Z., za zastupanje u svojstvu punomoćnika i zajedničkog predstavnika sudionika predmetne 
koncentracije. Također, 4. listopada 2013., na zahtjev Agencije, iNovine su dostavile 
obavijest o otkazu punomoći dotadašnjem punomoćniku iNovina u ovom predmetu. 
 
Radi sveobuhvatne ocjene učinaka predmetne koncentracije, u smislu članka 21. stavaka 2. i 
3. ZZTN-a, Agencija je već u postupku ocjene predmetne koncentracije na 1. razini, 15. 
svibnja 2013., dopisima od urbroja: 004 do 057, zatražila očitovanja i podatke od 
poduzetnika i interesnih udruženja. Zatražena očitovanja i podatke, Agencija je zaprimila u 
razdoblju od 21. svibnja do 16. srpnja 2013. 
  
Potpuna prijava koncentracije, u smislu članka 20. stavka 6. ZZTN-a, zaprimljena je 12. 
srpnja 2013., jer je tog dana Agencija zaprimila sve dokumente i podatke sukladno članku 
20. stavcima 1. i 3. ZZTN-a. Agencija je podnositelju prijave izdala pisanu potvrdu o 
potpunosti prijave, klase: UP/I 034-03/2013-02/005, urbroja: 580-06/30-2013-182, od 19. 
srpnja 2013., u obliku propisanom člankom 14. Uredbe o koncentracijama. 
 
Podnošenjem potpune prijave koncentracije za Agenciju je počeo teći rok od 30 dana u 
kojem može donijeti odluku o dopuštenosti koncentracije na 1. razini. Odluku o dopuštenosti 
koncentracije u toj fazi postupka Agencija može donijeti samo ako na temelju podataka iz 
prijave i drugih podataka i saznanja kojima raspolaže može, bez provođenja dubinskih 
analiza, sa sigurnošću zaključiti da predmetna koncentracija neće imati značajne učinke na 
tržišno natjecanje.  
 
Provedbom prijavljene koncentracije, Tisak bi preuzeo tržišni udjel iNovina na mjerodavnom 
tržištu trgovine na malo pretežito tiskom i duhanskim proizvodima u specijaliziranim 
prodavaonicama na teritoriju Republike Hrvatske. 
 
Po zaprimanju potpune prijave koncentracije, Agencija je 19. srpnja 2013., sukladno članku 
21. stavcima 5. i 6. ZZTN-a, na službenim mrežnim stranicama Agencije (http://www.aztn.hr) 
19. srpnja 2013. objavila Javni poziv za dostavljanje primjedaba i mišljenja, pod poslovnim 
brojem klase: UP/I 034-03/2013-02/005, urbroja: 580-06/30-2013-183, o predmetnoj 
koncentraciji, kako bi tako prikupljeni podaci pridonijeli pojašnjenju, odnosno boljem 

http://www.crocompet.hr/
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razumijevanju odnosa i stanja na mjerodavnom tržištu. U Javnom pozivu utvrđen je rok za 
dostavu primjedbi i mišljenja Agenciji do 29. srpnja 2013.  
 
U navedenom roku Agencija je zaprimila 3 mišljenja vezano uz Javni poziv Agencije, dok su 
39 mišljenja dostavljena tijekom prikupljanja podataka i dokumentacije u predmetu, od 
poduzetnika i interesnih udruženja, koje je Agencija kontaktirala 15. svibnja 2013. u ovom 
postupku.  
 
Riječ je stoga o ukupno 42 dostavljena mišljenja, od čega 30 negativnih mišljenja i 12 
mišljenja kako provedba predmetne koncentracije nema utjecaja na poslovanje poduzetnika. 
 
Temeljem podataka dostavljenih od sudionika koncentracije te drugih podataka kojima 
Agencija raspolaže, Agencija je utvrdila kako prijavljena koncentracija može dovesti do 
značajnog narušavanja tržišnog natjecanja. Tisak je distributer tiskanih medija i poduzetnik 
koji raspolaže najrazgranatijom mrežom specijaliziranih prodavaonica za prodaju pretežito 
tiska i duhanskih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske, a iNovine su slijedeći, 
najznačajniji tržišni takmac Tisku. Ostali poduzetnici koji djeluju na tržištu specijaliziranih 
prodavaonica za prodaju pretežito tiska i duhanskih proizvoda posluju uglavnom na lokalnoj 
ili regionalnoj razini s malim brojem prodajnih mjesta. 
  
Stoga je Agencija 1. kolovoza 2013. temeljem članka 21. stavka 1., članka 22. stavka 3., 
članka 30. točke 2., članka 31., članka 38. stavka 2. i članka 39., a u svezi članka 15. ZZTN-
a, pokrenula zaključkom klase: UP/I 034-03/2013-02/005, urbroja: 580-06/20-2013-189, 
postupak ocjene namjere provedbe koncentracije poduzetnika na 2. razini, koja bi nastala 
promjenom kontrole na trajnoj osnovi nad poduzetnikom iNovine pripajanjem poduzetniku 
Tisak.  
 
Prilikom ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije, sukladno odredbi članka 21. stavka 
2. ZZTN-a, Agencija je tijekom postupka na 2. razini utvrđivala njezine učinke na tržišno 
natjecanje, te moguće zapreke pristupu mjerodavnom tržištu. 
 
Pri ocjeni učinaka predmetne koncentracije na 2. razini Agencija je postupala sukladno 
članku 21. stavku 3. ZZTN-a. U tom je smislu Agencija, u predmetnom postupku utvrđivala 
strukturu mjerodavnog tržišta, postojeće i moguće konkurente na mjerodavnom tržištu na 
teritoriju Republike Hrvatske, strukturu i izbor ponude i potražnje na tržištu, ekonomske, 
pravne i ostale zapreke pristupu ili izlasku s tržišta, položaj, tržišne udjele te ekonomsku i 
financijsku snagu poduzetnika na mjerodavnom tržištu, stupanj konkurentnosti sudionika 
koncentracije i alternativne izvore nabave za kupce koji nastaju kao posljedica koncentracije, 
učinke predmetne koncentracije na druge poduzetnike ili na potrošače,  te prednosti koje 
izravno proizlaze iz provedbe koncentracije. 
 
Stoga je Agencija, zaključkom o pokretanju postupka ocjene dopuštenosti koncentracije od 
1. kolovoza 2013. zatražila podatke od Tiska i iNovina potrebne za ocjenu učinaka 
predmetne koncentracije, u smislu članka 21. stavka 3. ZZTN-a. Podatke od 1. kolovoza 
2013. zatražene od strane Agencije Tisak i iNovine su dostavili putem zajedničkog 
predstavnika i punomoćnika podneskom od 18. rujna 2013.  
 
Također, Agencija je 29. kolovoza 2013. dopisima od urbroja: 193 do 198, kontaktirala i 
poduzetnike-nakladnike tiskanih medija u Republici Hrvatskoj, radi analize učinaka 
predmetne koncentracije i sa stajališta njihove djelatnosti. Zatražena očitovanja i podatke od 
nakladnika, Agencija je zaprimila u razdoblju od 11. rujna do 27. rujna 2013.  
 
Agencija je sudionicima predmetne koncentracije, putem njihovog zajedničkog predstavnika i 
punomoćnika dostavila Obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku od 3. 
listopada 2013. Člankom 48. stavkom 1. ZZTN-a propisano je da će Agencija prije 
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zakazivanja usmene rasprave dostaviti pisanu Obavijest o preliminarno utvrđenim 
činjenicama u postupku (dalje: Obavijest) kako bi poduzetnicima sudionicima koncentracija iz 
članka 36. stavka 1. ZZTN-a osigurala mogućnost da se izjasne o svim relevantnim 
činjenicama i okolnostima. Agencija dostavlja Obavijest kako bi poduzetnike sudionike 
koncentracije upoznala sa svim činjenicama i okolnostima utvrđenim u predmetnom 
upravnom postupku, a stranka, sukladno odredbama članka 48. stavaka 2. i 3. ZZTN-a, ima 
pravo u roku od mjesec dana od dana primitka Obavijesti, u pisanom obliku, dostaviti 
primjedbe na Obavijest, predložiti mjere i uvjete, te saslušanje dodatnih svjedoka i izvođenje 
dodatnih dokaza. 
 
Navedenom je Obavijesti Agencija upoznala sudionike koncentracije da je, na temelju 
preliminarno utvrđenih činjenica i uzevši u obzir prikupljena mišljenja poduzetnika i interesnih 
udruženja, temeljem potpune prijave koncentracije u smislu članka 20. ZZTN-a, utvrđene 
strukture mjerodavnog tržišta s obzirom na postojeće i potencijalne konkurente, 
postkoncentracijskog tržišnog udjela sudionika koncentracije, očekivanih učinaka 
koncentracije u smislu koristi za potrošače i drugih raspoloživih podataka i saznanja, 
Agencija utvrdila kako do sada utvrđene činjenice ukazuju na zaključak da je u konkretnom 
slučaju riječ o koncentraciji koja može značajno narušiti tržišno natjecanje, osobito jer je 
takvo narušavanje tržišnog natjecanja posljedica jačanja postojećeg vladajućeg položaja 
sudionika koncentracije u smislu članka 16. ZZTN-a. Člankom 22. stavkom 9. ZZTN-a je 
propisano da rok iz članka 22. stavka 7. ZZTN-a ne teče počevši od dana dostave 
sudionicima koncentracije Obavijesti iz članka 48. ZZTN-a, do dana dostave Agenciji 
prijedloga mjera, uvjeta i rokova iz članka 22. stavka 4. ZZTN-a. 
 
Agencija je 12. studenoga 2013. zaprimila očitovanje punomoćnika sudionika koncentracije 
Tiska i iNovina na Obavijest Agencije od 3. listopada 2013., te 20. studenoga 2013. i ovjereni 
prijevod RBB ekonomskog izvješća o utvrđivanju mjerodavnog tržišta dostavljenog na 
engleskom jeziku u Prilogu 1. očitovanja na Obavijest Agencije od 3. listopada 2013., te 
elektronski oblik navedenog očitovanja od 12. studenog 2013. 
 
Sukladno članku 35. stavku 1. ZZTN-a, u postupcima koji su u nadležnosti Agencije 
primjenjuje se zakon kojim se uređuje opći upravni postupak. Člankom 77. stavkom 1. 
Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09; dalje ZoUP) propisano 
je da se o postupovnim pitanjima odlučuje zaključkom, ako tim zakonom nije propisano 
donošenje rješenja. 
 
Dana 21. studenog 2013. Agencija je donijela zaključak o produženju roka za donošenje 
rješenja u predmetnom postupku, klase: UP/I 034-03/2013-02/005, urbroja: 580-06/41-2013-
223, koji  počinje teći od isteka roka od 3 mjeseca od dana donošenja zaključka o pokretanju 
postupka ocjene dopuštenosti koncentracije, odnosno od 2. prosinca 2013. U smislu članka 
57. stavka 6. ZZTN-a, rok od 3 mjeseca za donošenje odluke o dopuštenosti koncentracije je 
iznimno moguće produljiti na rok od 3 mjeseca u slučajevima kada Agencija ocijeni da je za 
utvrđivanje činjeničnog stanja i ocjenu dokaza potrebno izvršiti dopunska vještačenja ili 
analize, o čemu je Agencija obvezna izvijestiti stranke u postupku prije isteka roka. 
 
Dana 3. prosinca 2013. Agencija je donijela zaključak klase: UP/I 034-03/2013-02/005, 
urbroja: 580-06/41-2013-224, kojim je odredila usmenu raspravu u ovom postupku temeljem 
članka 50. stavka 1. ZZTN-a, a vezano uz članak 54. ZoUP-a. Temeljem članka 50. stavka 1. 
ZZTN-a, usmena rasprava u predmetnom postupku održana 17. prosinca 2013., na kojoj je 
sudionicima koncentracije dana mogućnost da se neposredno očituju o bitnim činjenicama u 
postupku.  
 
Dana 23. prosinca 2013. Agencija je od sudionika koncentracije, putem zajedničkog 
predstavnika i punomoćnika, zaprimila dodatni podnesak sukladno preuzetoj obvezi 
sudionika koncentracije sa usmene rasprave dovršene 17. prosinca 2013. 
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Time je okončan dokazni postupak u ovoj upravnoj stvari.  
 
Međutim, 23. prosinca 2013. Agencija je zaprimila podnesak zajedničkog predstavnika i 
punomoćnika sudionika koncentracije kojime izvješćuju Agenciju da povlače prijavu namjere 
provedbe koncentracije koja je predmet ovog postupka pred Agencijom te predlažu da 
Agencija rješenjem obustavi postupak ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije. 
 
Vezano uz navedeno Agencija je 30. prosinca zaprimila podnesak zajedničkog predstavnika i 
punomoćnika sudionika koncentracije kojime su sudionici koncentracije pojasnili razlog za 
odustajanje od prijave predmetne koncentracije na ocjenu Agenciji. 
 

2. Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je na 162. sjednici, 
održanoj 30. prosinca 2013., sukladno ovlastima iz članka 31. ZZTN-a, donijelo odluku o 
obustavi postupka ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije u smislu članka 46. ZoUP-
a.  
 
Navedena je odluka Vijeća vezana uz podnesak zajedničkog predstavnika i punomoćnika 
sudionika koncentracije zaprimljen u Agenciji 23. prosinca 2013., kojime izvješćuje Agenciju 
da sudionici koncentracije povlače prijavu namjere provedbe koncentracije koja je predmet 
ovog postupka pred Agencijom, te predlaže da Agencija rješenjem obustavi postupak ocjene 
dopuštenosti predmetne koncentracije, te uz podnesak zajedničkog predstavnika i 
punomoćnika sudionika koncentracije zaprimljen u Agenciji 30. prosinca 2013. kojime se 
obrazlažu razlozi za povlačenje prijave koncentracije, ističući pri tome da do provedbe 
predmetne koncentracije nije niti došlo. 
 
Članak 38. stavak 2. ZZTN-a propisuje da postupak ocjene dopuštenosti koncentracije 
Agencija pokreće u pravilu na temelju prijave sudionika koncentracije u smislu članka 19. 
ZZTN-a te da Agencija može pokrenuti postupak ocjene koncentracija po službenoj dužnosti 
ako sudionici ne prijave koncentraciju u smislu članka 17. ZZTN-a, u slučaju ukidanja ili 
djelomičnog ukidanja rješenja o koncentraciji u smislu članka 23. ZZTN-a, te u slučaju 
određivanja mjera nakon provedbe nedopuštene koncentracije iz članka 24. ZZTN-a. 
 
Vijeće svoju odluku obrazlaže činjenicom da članak 46. stavak 1. ZoUP-a propisuje da 
tijekom postupka stranka može odustati od zahtjeva u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili 
elektroničkim putem ta da će se u tom slučaju u smislu stavka 2. istog članka ZoUP-a, ako 
stranka odustane od zahtjeva, donijeti rješenje o obustavi postupka. 
 
U konkretnom slučaju nema zakonske osnove za primjenu članka 46. stavka 4. ZoUP-a za 
nastavak predmetnog postupka po službenoj dužnosti u javnom interesu ili kad to zahtjeva 
suprotna stranka. 
 
Navedeno s obzirom da u postupcima ocjene koncentracija nema suprotne stranke, već 
Agencija postupa temeljem prijave koncentracije. Dakle, postupak ocjene dopuštenosti 
koncentracije podrazumijeva ex ante postupanje Agencije i stoga nema elementa 
kontradiktornosti, što konkretno znači da Agencija postupak ocjene koncentracija 
poduzetnika ne vodi protiv poduzetnika.  
 
Nastavno, nema uvjeta za nastavak postupka po službenoj dužnosti s obzirom da sudionici 
koncentracije nisu proveli predmetnu koncentraciju. U konkretnom slučaju bila je riječ o 
prethodnoj prijavi namjere provedbe koncentracije u smislu članka 19. stavka 4. ZZTN-a.  
 
Nakon održane usmene rasprave u Agenciji 17. prosinca 2013., sami  sudionici koncentracije 
su odustali od predmetne koncentracije. 
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Slijedom navedenoga, Agencija je, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točki I. izreke ovog 
rješenja. 
 
Sukladno odredbi članka 59. stavka 3. ZZTN-a, cjelokupan tekst rješenja, pročišćen u smislu 
članka 53. ZZTN-a, objaviti će se na službenoj mrežnoj stranici Agencije.  
 
Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točki II. izreke ovoga rješenja.  
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni 
spor kod Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana 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 [***]. 
 
 


