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tržišno natjecanje nenajavljene pretrage pokajništvoaZtn upravno-kaZnene mjere digitalna forenZika

Rad vztn-a u prvoj godini mandata obilježilo jačanje 
digitalne forenzike i stvaranje politike kažnjavanja

vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je već u prvoj godini 
mandata pokazalo efikasnost i koheziju u radu

puna godina mandata (15. stu-
deni 2013. - 15. studeni 2014. 
godine) Vijeća na čelu s pred-
sjednikom Mladenom Cerov-
cem, mag. iur., koji čine Vesna 
Patrlj, dipl. iur., zamjenica pred-
sjednika te mr. sc. Ljiljana Pavlic, 
mr. sc. Tatjana Peroković i De-
nis Matić, dipl. iur. 

Riječ je o tijelu sastavljenom 
od visokostručnih profesiona-
laca u području tržišnog na-
tjecanja (troje pravnika i dvije 
ekonomistice). Takav sastav 
Vijeća omogućuje ostvarivanje 
pozitivnih sinergijskih učinaka 
djelomično različitih specijaliza-
cija i razvijenih vještina. Odluke 
na sjednicama Vijeća donose se 
većinom od najmanje tri glasa, 

P rvu godinu rada Vijeća za 
zaštitu tržišnog natjecanja 

u novom sazivu obilježilo je 
nekoliko značajnih promjena: 
institucionalno jačanje Agencije 
u dijelu digitalne forenzike i, po-
sljedično s time povezan porast 
provedenih nenajavljenih pre-
traga; stvaranje i provođenje 
konzistentne politike izricanja 
upravno-kaznenih mjera od-
nosno sankcija poduzetnicima 
za kršenje propisa o zaštiti tr-
žišnog natjecanja te promjena 
nadležnosti u odnosu na držav-
ne potpore. 

Visoka stručnost i 
profesionalizam
Ujedno je to bila i prva godina 
članstva Republike Hrvatske u 
Europskoj uniji, što je rezulti-
ralo povećanim obujmom ak-
tivnosti Agencije u okviru Eu-
ropske mreže tijela za zaštitu 
tržišnog natjecanja i povratom 
nadležnosti Agencije u odnosu 
na sustav kreditnih institucija. 
Naime, 2014. godina je bila prva 

Prošla 2014. godina 
je prva puna godina 
mandata VZTN-a kojeg 
vodi predsjednik Mladen 
Cerovac, mag.iur. pri čemu član Vijeća ne može 

biti suzdržan. Predsjednik Vije-
ća, pak, zastupa, predstavlja i 
rukovodi radom i poslovanjem 
Agencije za zaštitu tržišnog na-
tjecanja te vodi i odgovara za 
stručni rad AZTN-a.

“Stalno” zasjedanje 
Vijeća
Ključno obilježje operativnog 
rada bilo je ubrzanje procesa 
rada na predmetima i donoše-
nja odluka. Konkretno, Vijeće 
je napustilo raniji način održa-
vanja sjednica u intervalima do 
tri tjedna i uvelo model svojevr-
snog “stalnog” zasjedanja u ko-
jem se sjednice održavaju kada 
god za to postoji potreba. 

Ovo osobito, primjerice, 
kada Agencija na zahtjev Vla-
de, ministarstva ili drugih ti-
jela treba žurno dati mišljenje 
na neki propis ili organizirati 
sjednicu kada se planira pro-
vedba nenajavljene pretrage 
odnosno zatražiti nalog od Vi-
sokog upravnog suda. Takav 

U VZTN-U JE PET 
VISOKOSTRUČNIH 
PROFESIONALACA 
- TROJE PRAVNIKA I 
DVIJE EKONOMISTICE
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tržišno natjecanje nenajavljene pretrage pokajništvoaZtn upravno-kaZnene mjere digitalna forenZika

način rada Vijeća rezultirao je 
s preko 60 održanih sjednica te 
više od 600 donesenih odluka. 
Istovremeno je time ostvaren 
bolji uvid u dinamiku rada na 
konkretnim predmetima te bo-
lja koordinacija između Vijeća i 
stručne službe. 

Homogenost članova Vijeća 
pri donošenju odluka, podrža-
na radom visokokvalificirane 
stručne službe s posebno ra-
zvijenim kompetencijama, pak, 
dodatno je pridonijela učinkovi-
tosti Agencije u 2014.

Jačanje digitalne 
forenzike
Području digitalne forenzike 
kao ključnog načina prikupljanja 
dokaza u nenajavljenim pretra-
gama, u prethodnim godinama 
nije se posvećivala dovoljna 
pozornost, a posljedica toga je 
bila da se nenajavljene pretrage 
u praksi nisu provodile. 

Prepoznajući problem, ovo 
je Vijeće, razumijevanjem Mi-
nistarstva financija, uspjelo pri-
baviti najsuvremeniju digitalnu 
forenzičku opremu i započelo 
sustavno educirati svoje struč-
njake u tom području. Rezultat 
je nekoliko provedenih nenajav-
ljenih pretraga u 2014. godini s 
ciljem pribavljanja dokaza o po-
stojanju zabranjenih sporazuma 
između poduzetnika. 

Dodatno je, u cilju daljnjeg 
jačanja provedbe u dijelu bor-
be protiv kartela kao jedne od 

svojih prioritetnih aktivnosti, 
Agencija u kolovozu 2014. pod-
nijela prijavu za nabavu opreme 
za IT forenziku u okviru pro-
grama “Hercule III 2014-2020”, 
kojim OLAF (Europski ured za 
suzbijanje prijevara) državama 
članicama EU-a pruža tehničku 
podršku u zaštiti financijskih 
interesa Unije. Istodobno, eki-
piranjem i opremanjem Agen-
cije suvremenom digitalnom 
forenzičkom opremom, AZTN 
je u tom području stekla status 
vodećeg tijela za zaštitu konku-
rencije u ovom dijelu Europe. 

Konzistentna politika 
izricanja sankcija
Upravno-kaznenim mjerama 
koje je Agencija izrekla u man-
datu ovoga Vijeća postignuta 
su tri cilja. Prije svega, izrečene 
sankcije su maksimalno “indivi-
dualizirane”, naravno, u okviri-

ma kojima je to moguće u odno-
su na Uredbu Vlade RH kojom 
su detaljno propisani kriteriji za 
utvrđivanje njihove visine. 

Izrečene sankcije u najvećoj 
mogućoj mjeri uzimaju u obzir 
opseg i učinke kršenja propi-
sa, tržišnu snagu poduzetnika i 
značajke tržišta na kojem je do 
kršenja propisa došlo. Također, 
izrečenim upravno-kaznenim 
mjerama postignut je cilj odvra-
ćanja poduzetnika od kršenja 

propisa o zaštiti tržišnog natje-
canja, kako u obliku posebne 
tako i opće prevencije. 

Vijeće za zaštitu tržišnog 
natjecanja tako je već u prvoj 
godini mandata pokazalo efika-
snost i koheziju u radu te po-
svećenost realizaciji zacrtanih 
ciljeva. 

Prioriteti u radu u idućem 
razdoblju vezani su uz pokušaj 
osiguravanja dodatnih financij-
skih sredstava koja su nužna za 

daljnje poboljšanje efikasnosti 
rada Agencije. 

Prioriteti u idućem 
razdoblju
Primjerice, Agenciji kontinuira-
no nedostaje sredstava za su-
stavno pribavljanje podataka o 
strukturi i ponašanju poduzetni-
ka na tržištima koja se smatraju 
osjetljivima sa stajališta zaštite 
tržišnog natjecanja i interesa 
potrošača ili se veoma brzo mi-
jenjaju. Taj posao neprekidno 
veže ograničene ljudske resurse 
Agencije i otežava fokusiranje 
na rad na većem broju konkret-
nih predmeta. Kako su, isto-
dobno, agencije za zaštitu kon-
kurencije zamišljene kao tijela s 
relativno malim brojem izuzet-
no educiranih (i odgovarajuće 
plaćenih) specijalista, praksa je 
tih tijela da prikupljanje podata-
ka o strukturi tržišta koje treba 
neprekidno pratiti, naručuju od 
agencija specijaliziranih za pra-
ćenje tržišta. AZTN, nažalost, 
ne raspolaže s takvim sredstvi-
ma. 

Također, budući da se broj 
nenajavljenih pretraga ne može 
ni na koji način predvidjeti te 
shodno tome za njih nije mogu-
će unaprijed planirati sredstva 
u proračunu Agencije, potreb-
no je pronaći trajno rješenje za 
osiguranje dovoljno financijskih 
sredstava za slučaj kada se ne-
najavljene pretrage provode 
izvan Zagreba.

! Zviždači po mađarskom modelu? 
U dijelu nastavka jačanja provedbenih aktivnosti, 
prije svega u istragama kartela, prioriteti rada 
Vijeća u idućem razdoblju bit će stimulacija 
poduzetnika da Agenciji pomognu u prikupljanju 
izravnih dokaza o kršenju propisa o zaštiti 
tržišnog natjecanja. Naime, pokajnički  
program za sudionike kartela predviđen Zakonom 
o zaštiti tržišnog natjecanja do sada nije dao 
rezultat. Stoga Vijeće razmišlja o donošenju 
propisa kojim bi se regulirao institut “zviždača” po 
uzoru na veoma učinkovit model kakav postoji u  
Mađarskoj. Riječ je o programu kojim se 

novčanom nagradom žele privući fizičke  
osobe, u pravilu zaposlenici ili bivši zaposlenici 
poduzetnika, da agenciji prijave zabranjena 
ponašanja i daju joj što konkretnije dokaze o 
tome ili upute agenciju gdje bi se ti dokazi mogli 
pronaći. Prema mađarskom modelu, ta osoba  
ima položaj zaštićenog svjedoka (poduzetnik 
protiv kojeg se vodi postupak ne zna o kome se 
radi niti ga može ispitivati). Novčana nagrada koja 
se toj osobi isplaćuje iznosi do jedan posto od 
izrečene novčane kazne (maksimalno do iznosa 
170 tisuća eura) i oslobođena je od plaćanja 
poreza.

AZTN JE U PODRUČJU 
DIGITALNE 
FORENZIKE STEKAO 
STATUS VODEćEG 
TIJELA ZA ZAšTITU 
KONKURENCIJE U 
OVOM DIJELU EUROPE 

!!60
SJEDNICA I PREKO 
600 ODLUKA JE BILO 
U PRVOJ GODINI 
MANDATA OVOG 
VIJEćA ZA ZAšTITU 
TRŽIšNOG NATJECANJA
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upravno kaZnene mjere aZtn tržištaZakonodavstvo karteli leasing društva

Vlada izmijenila Uredbu o kriterijima za izricanje 
upravno kaznene mjere
Uredba je na snagu stupila osam dana od objave u narodnim novinama, 7. ožujka 2015.

na prijedlog Agencije za za-
štitu tržišnog natjecanja 

Vlada Republike Hrvatske je 
na sjednici održanoj 26. veljače 
2015. donijela izmjene Uredbe o 
kriterijima za izricanje upravno-
kaznene mjere. 

Prema dosad važećoj Ured-
bi, Agencija je prilikom izricanja 
upravno-kaznenih mjera sudio-
nicima zabranjenih sporazuma 
(kartela) imala obvezu osnovni 
iznos upravno-kaznene dodatno 
uvećati za iznos od 15 do 25 po-
sto prihoda ostvarenog na mje-
rodavnom tržištu. Ta je odred-
ba imala svrhu opće i posebne 
prevencije odnosno odvraćanja 

posto od prihoda s mjerodav-
nog tržišta), postiže da konačni 
iznos upravno-kaznene mjere 
bude dovoljno visok da se i bez 
dodatka za odvraćanje, ostva-
ruje snažan preventivni učinak. 
Usvojenim izmjenama Uredbe 

brisana je donja granica uvećanja 
osnovnog iznosa od 15 posto, uz 
zadržavanje gornje granice od 25 
posto. 

Time je Agenciji omogućeno 
da, pojednostavljeno rečeno, u 
svakom konkretnom slučaju na 

primjereni način “individualizira” 
visinu novčane sankcije u smislu 
da konačni iznos upravno-kazne-
ne mjere bude proporcionalan 
težini povrede Zakona o zašti-
ti tržišnog natjecanja, učincima 
povrede na tržišno natjecanje te 
interesima potrošača i tržišnoj 
snazi poduzetnika-prekršitelja. 
Istovremeno, zadržavanje gor-
nje granice od 25 posto i nadalje 
omogućuje Agenciji da kod teš-
kih oblika kršenja propisa osnov-
nom iznosu pribroji i maksimalni 
dodatni iznos. Slične odredbe 
imaju nacionalna tijela za zaštitu 
tržišnog natjecanja Poljske, Slo-
vačke i Češke.

poduzetnika od sklapanja takvih 
sporazuma. Međutim, Agenci-
ja je uočila da bi primjena ove 
odredbe zbog njene nefleksibil-
nosti u nekim slučajevima mogla 
rezultirati izricanjem upravno-
kaznenih mjera čiji bi konačni 
iznos bio u nesrazmjeru s teži-
nom i učincima povrede na tržiš-
no natjecanje. 

Drugim riječima, mogla bi re-
zultirati izricanjem upravno-ka-
znenih mjera koje bi za poduzet-
nike bile neopravdano otegotne. 
Naime, u nekim slučajevima se 
određivanjem nešto višeg osnov-
nog iznosa upravno-kaznene 
mjere (maksimalni iznos je 30 

Gemicro u postupku ponudio mjere za otklanjanje negativnih učinaka na tržište
Agencija je, prihvativši inici-

jativu poduzetnika Modulus 
informacijske tehnologije, po 
službenoj dužnosti pokrenula 
postupak utvrđivanja zloupora-
be vladajućeg položaja protiv po-
duzetnika Gemicro. Gemicro je 
poduzetnik koji djeluje na tržištu 

pružanja specijaliziranih informa-
tičkih usluga leasing društvima 
(implementacija i održavanje 
specijaliziranih poslovnih aplika-
cija potrebnih za rad leasing dru-
štava),  kojima priječi zapošlja-
vanje i angažiranje svojih bivših 
zaposlenika. Valja imati na umu 

da pokretanje postupka znači 
samo da Agencija u postupku 
tek treba utvrditi predstavlja li 
opisano ponašanje Gemicroa 
zlouporabu vladajućeg položa-
ja na tržištu u smislu propisa o 
zaštiti tržišnog natjecanja i ni na 
koji način ne prejudicira ishod 

postupka. Gemicro je samoini-
cijativno, 11. veljače 2015., pod-
nio Agenciji konkretan prijedlog 
za preuzimanje obveze izvršenja 
određenih mjera i uvjeta bri-
sanjem sporne odredbe iz svih 
sklopljenih ugovora s leasing ku-
ćama, kako bi se otklonili nega-

tivni učinci njegovog postupanja 
ili propuštanja postupanja na tr-
žišno natjecanje. 

Sukladno tome, Agencija je 
objavila javni poziv svim zainte-
resiranim stranama za dostavlja-
nje pisanih primjedbi, stavova i 
mišljenja na Gemicrov prijedlog.

www.aztn.hr
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edukacija akademska Zajednica državne potporemeđunarodni odnosi sudstvo pravna Znanost

Aztn suorganizator konferencije o pravilima tržišnog 
natjecanja i državnih potpora EU-a
Konferencija se održava 9. i 10. travnja 2015., a cilj joj je pružiti platformu za diskusiju i analizu zakonodavnih 
novina i sudske prakse u području pravila EU-a o tržišnom natjecanju i državnim potporama 

žiti temu o recentnim odlukama 
Agencije. 

Javnopravna i privatno 
pravna provedba
teme javnopravne provedbe 
koje će se obraditi na konferen-
ciji uključuju preispitivanje uloge 
Općeg suda EU-a u oblikovanju 
pravila tržišnog natjecanja i dr-
žavnih potpora EU-a, raspravu o 
recentnoj praksi u RH, ispitnim 
ovlastima Europske komisije i 
AZTN-a, pokajničkim programi-
ma i postupcima nagodbe, novča-
nim kaznama te novostima iz po-
dručja državnih potpora. Razrada 
tema iz privatnopravne provedbe 
obuhvatit će raspravu o Direkti-
vi EU-a o naknadi štete nastale 
uslijed povrede pravila tržišnog 

natjecanja, otkrivanju dokaza, pri-
govoru prijenosa štete, kolektiv-
noj zaštiti te međunarodnoj nad-
ležnosti i mjerodavnom pravu u 
postupcima naknade štete nastale 
uslijed povrede pravila tržišnog 
natjecanja.

Sudionici i suci Općeg 
suda EU
Na konferenciji će sudjelovati  
Mare Jeager, Predsjednik Općeg 
suda EU, profesorica Vesna To-
mljenović, prva hrvatska sutkinja 
pri Općem sudu te suci Općeg 
suda EU Miro Prek i Viktor Kreu-
schitz, a među domaćim i stranim 
sudionicima su i Petra Nemecko-
va, članica tima Državnih potpora 
i protudampinga Pravne službe 
EK, Helena Penovski, stručnja-
kinja iz Opće uprave za tržišno 
natjecanje EK, Siniša Petrović, 
profesor na Pravnom fakultetu 
u Zagrebu, Nada Bodiroga Vuko-
brat, profesorica na Pravnom Fa-
kultetu.
http://ps4konferencija.law.hr/Na-
slovnica.php

Agencija za zaštitu tržišnog 
natjecanja je, uz Zavod za eu-

ropsko i usporedno pravo Prav-
nog fakulteta u Rijeci i Hrvatsku 
udrugu za poredbeno pravo, su-
organizator Četvrte međunarod-
ne znanstvene konferencije Petar 
šarčević pod nazivom Pravila tr-
žišnog natjecanja i državnih 
potpora EU-a koja će se održa-
ti 9. i 10. travnja 2015. u Rovinju. 
Riječ je o konferenciji koja će u 
cijelosti biti posvećena provedbi 
pravila o tržišnom natjecanju, a cilj 
joj je pružiti platformu za disku-
siju i analizu zakonodavnih novina 
i sudske prakse u području pra-
vila EU-a o tržišnom natjecanju i 
državnim potporama, s posebnim 
osvrtom na odnos između javno-
pravne i privatnopravne proved-
be tih pravila. Mladen Cerovac, 
predsjednik Vijeća za zaštitu tr-
žišnog natjecanja na koferenciji 
će biti i uvodničar  i predavač s 
temom Istražne ovlasti i sudska 
kontrola odluka AZTN-a, dok će 
Vesna Patrlj, zamjenica predsjed-
nika VZTN-a na konferenciji izlo-

PREDAVAČI ćE BITI  
PREDSTAVNICI AZTN-A 
MLADEN CEROVAC  
I VESNA PATRLJ 

!Dvodnevni rad odvijat će se u 
hotelu Lone

www.aztn.hr
http://ps4konferencija.law.hr/Naslovnica.php


Agencija dala mišljenja na upite HZZO-a, Grada 
Zagreba i poduzetnika ACI

Hrvatski zavod za zdravstve-
no osiguranje (HZZO) u 

kojem je u tijeku postupak iz-
mjene podzakonskih akata u sve-
zi mjerila za određivanje cijena 
ortopedskih i drugih pomagala 
te mjerila za stavljanje ortoped-
skih i drugih pomagala na popis 
pomagala HZZO-a, od Agencije 
je zatražio mišljenje o zahtjevu 
Hrvatske udruge poslodavaca da 
jedan član HUP-a kao pridruženi 
član sudjeluje na budućim sjed-
nicama 

Povjerenstva za ortopedska 
pomagala i Povjerenstva za opća 
medicinsko-tehnička pomagala 
koje se održavaju jednom mje-
sečno. Pridruženi član HUP-a bi 

5.

poduzetnici nautički turizam mišljenjaortopedska pomagala dimnjačarske usluge usluge veza brodova

U okviru nadležnosti AZTN-a koja je vezana uz promicanje prava i politike tržišnog natjecanja te promicanja 
znanja o tržišnom natjecanju, Agencija je u proteklom razdoblju dala očitovanja na nekoliko upita jedinica 
lokalne samouprave, javnih ustanova i poduzetnika, vezanih uz ocjenu postupanja na tržištu u odnosu na 
propise o zaštiti tržišnog natjecanja. Upite su Agenciji uputili Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 
poduzetnik ACI te Grad Zagreb

HZZO: Mogu li predstavnici HUP-a na sjednice Povjerenstva za ortopedska pomagala?
AZTN: Nije preporučljivo da poduzetnici kao članovi Povjerenstva raspravljaju i odlučuju o svojim i proizvodima svojih konkurenata

bio promjenjiv, ovisno o dnev-
nom redu Povjerenstava.

HZZO naglašava kako su čla-
novi HUP-a ugovorni partneri 
HZZO-a te da se na sjednica-
ma Povjerenstva raspravlja o ra-
znim prijedlozima nositelja upisa 
(među kojima se nalaze i članovi 
HUP-a), a u svezi stavljanja orto-
pedskih pomagala i općih medi-
cinsko-tehničkih pomagala za listu 
HZZO-a, o cijenama pomagala te 
o izmjenama i dopunama medi-
cinskih indikacija i smjernica. Na 
sjednicama Povjerenstva, između 
ostalog, iznose se detaljni podaci 
o proizvodima koje zastupaju ili 
isporučuju različiti nositelji upisa 
(koji su članovi HUP-a i koji nisu 

članovi HUP-a), a koji se isporu-
čuju na trošak HZZO-a. Stoga 
je HZZO od Agencije zatražio 
očitovanje o tome je li sudjelova-
nje predstavnika HUP-a na sjed-
nicama Povjerenstva sukladno s 
odredbama Zakona o zaštiti tr-
žišnog natjecanja.  

Imajući u vidu navode iz dopisa 
HZZO-a kako članovi Povjeren-
stva na sjednicama raspravljaju i 
odlučuju o karakteristikama pro-
izvodima i cijenama za određeno 
medicinsko pomagalo, Agencija 
se očitovala kako razmjena in-
formacija između poduzetnika 
može imati negativne učinke na 
tržišno natjecanje. S aspekta pro-
pisa o zaštiti tržišnog natjecanja, 

naročito je zabranjena razmjena 
strateških informacija, kao što su 
one o cijenama, količinama, troš-
kovima proizvodnje, listi kupaca, 
marketinškim planovima, tehno-
logiji i investicijama. 

Također, zabranjena je i raz-
mjena privatnih informacija (npr. 
poslovnih tajni poduzetnika), in-
dividualnih podataka (npr. zbir-
nih podataka dva poduzetnika), 
aktualnih podataka (npr. budućih 
podataka i podataka koji nisu 
stariji od 1 godine) te općenito 
informacija koje imaju stvarnu ili 
potencijalnu tržišnu vrijednost 
te poslovnih podataka koji nisu 
javno dostupni. S aspekta pro-
pisa o zaštiti tržišnog natjecanja 

dopuštena je razmjena javnih po-
dataka (npr. javni registri), zbirnih 
podataka (npr. statistički podaci 
najmanje 3 poduzetnika), povije-
snih podataka (u pravilu ne sta-
rijih od 1 godine) te nestrateških 
podataka(npr. računovodstvene 
metode). Agencija, stoga, smatra 
kako s aspekta propisa o zaštiti 
tržišnog natjecanja nije prepo-
ručljivo da predstavnici HUP-a 
kao članovi Povjerenstva rasprav-
ljaju i odlučuju o svojim i proizvo-
dima svojih konkurenata. Također, 
u tom smislu nije poželjno da 
predstavnici HUP-a kao članovi 
Povjerenstva raspolažu podacima 
i informacijama svojih (izravnih ili 
potencijalnih) konkurenata.

www.aztn.hr
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Može li ACI odobravati popuste 
na usluge veza korisnicima 
državnog proračuna?
AZTN: Ukoliko se popusti odobravaju samo 
korisnicima navedenima u Odluci, a ne i onima 
koji djeluju na istom tržištu i koriste istu uslugu, to 
može imati negativan učinak na tržišno natjecanje

Što AZTN misli o donošenju Odluke o obavljanju 
dimnjačarskih poslova u Zagrebu?
AZTN: S aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, potrebno voditi 
računa da novi model obavljanja dimnjačarskih usluga ne dovede do cijena 
viših od postojećih, što bi bilo na štetu korisnika usluge i, prema mišljenju 
Agencije, protivno svrsi donošenja te Odluke

ACI d.d. je konkretno od  
Agencije je zatražio očitova-

nje na Nacrt Odluke o odobra-
vanju popusta na cijenu usluge 
veza plovilima u vlasništvu pro-
računskih korisnika državnog 
proračuna te proračuna jedinica 
lokalne i područne (regionalne) 
samouprave kao i trgovačkim 
društvima i drugim pravnim oso-
bama od strateškog interesa za 
RH. Njima bi, prema nacrtu Od-
luke, ACI odobravao popust od 
10 posto na cijenu usluge veza 
prema cjeniku za 2015. godinu.

Načelno, s aspekta propisa o 
zaštiti tržišnog natjecanja određi-
vanje popusta kupcima odnosno 
korisnicima usluga, ali samo pod 

uvjetom da su oni tran-
sparentni, objektivni i 

opravdani, u pravi-
lu ima pozitivne 

učinke. Među-
tim, odobrava-
nje popusta 
može imati i 

negativne učin-

Grad Zagreb je od Agencije 
tražio mišljenje na Prijed-

log Odluke o obavljanju dimnja-
čarskih poslova.

Tom odlukom predlaže se us-
postava jedinstvenog dimnjačar-
skog područja za cijelo područje 
Grada Zagreba kao osnovnog 
preduvjeta za osiguranje jedin-
stvenog cjenika dimnjačarskih 
poslova na tom području. Tako-
đer, predlaže se dodjela koncesi-
je jednom najpovoljnijem ponu-
ditelju koji može biti samostalna 
pravna osoba, odnosno fizička 
osoba obrtnik ili zajednica po-
nuditelja. Najpovoljniji ponudi-
telj, koji će komunalnu djelat-
nost obavljati na jedinstvenom 
dimnjačarskom području Grada 
Zagreba, ispostavit će jedan cje-
nik za obavljanje dimnjačarskih 
poslova koji će se primjenjivati 
na cijelom području Grada Za-
greba. S obzirom na uspostavu 
jednog dimnjačarskog područja, 
propisana je obveza zapošlja-
vanja najmanje 60 dimnjačara 
srednje stručne spreme dimnja-
čarske struke, od kojih najmanje 

ke na tržišno natjecanje i to u 
slučajevima kada određivanje 
pojedinih sustava popusta može 
predstavljati zlouporabu vladaju-
ćeg položaja primjenom nejedna-
kih uvjeta na istovrsne poslove s 
drugim poduzetnicima ili, pak, do 
narušavanja tržišnog natjecanja 
može doći sklapanjem zabranje-
nih sporazuma. Stoga je Agencija 
istakla kako je u konkretnom slu-
čaju potrebno razmotriti stanje 
na tržištu u odnosu na kupce/
korisnike kojima bi se odobravao 
navedeni popust. Ukoliko se po-
pusti odobravaju samo korisnici-
ma navedenima u Odluci, a ne i 
onima koji djeluju na istom trži-
štu i koriste istu uslugu, to izvje-
sno može imati negativan učinak 
na tržišno natjecanje. Odobrava-
nje popusta u ovom konkretnom 
slučaju može biti podložno i pri-
mjeni propisa o državnim potpo-
rama. Stoga je Agencija uputila 
poduzetnika da se za moguću 
primjenu tih propisa obrati za to 
nadležnom Ministarstvu financija. 

30 mora imati položen maj-
storski ispit, kao i posjedovanje 
odgovarajuće tehničke opreme, 
kako bi se postigla što veća kva-
liteta obavljanja dimnjačarskih 
poslova.

Iako je riječ o Odluci koju 
Grad Zagreb donosi temeljem 
propisa koji reguliraju komunalne 
djelatnosti, Agencija smatra kako 
je s aspekta propisa o zaštiti tr-
žišnog natjecanja, poželjno da se 
uvjeti za pristup i sudjelovanje 
poduzetnika na određenom trži-
štu, odrede prije svega temeljem 
kvalitativnih kriterija te da isti ne 
predstavljaju tzv. prekomjerne 
uvjete odnosno pretjerano op-
terećenje za poduzetnike. Pre-
ma mišljenju Agencije, iz obra-
zloženja Prijedloga Odluke nisu 
u potpunosti razvidni razlozi 
zbog kojih pri određivanju uvje-
ta za davanje koncesije, koncesi-
ju može dobiti samo poduzetnik 
koji ima najmanje 60 zaposlenih 
dimnjačara stručne spreme dim-
njačarske struke od kojih najma-
nje 30 mora imati položen maj-
storski ispit. Uzimajući u obzir 

kako obav-
ljanje dim-
njačarskih 
poslova na 
p o d r u č -
ju cijelog 
Grada Za-
greba, radi 
kvalitete i 
sigurnosti, 
p o d r a -
z u m i j e v a 
veći broj zaposlenih dimnjačara, 
takav bi uvjet, u smislu propisa 
o zaštiti tržišnog natjecanja, za 
posljedicu imao nemogućnost 
pristupa mjerodavnom tržištu 
poduzetnicima koji zapošljavaju 
manji broj dimnjačara. 

Također, Agencija je u svo-
me mišljenju navela kako je, s 
aspekta propisa o zaštiti tržiš-
nog natjecanja, potrebno voditi 
računa da odabrani novi model 
obavljanja dimnjačarskih usluga 
ne dovede do cijena viših od po-
stojećih, što bi bilo na štetu ko-
risnika usluge i, prema mišljenju 
Agencije, protivno svrsi donoše-
nja te Odluke. 
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Po nalogu Aztn-a, Agrokor je do 15. siječnja 
2015. dezinvestirao 30 od 96 prodajnih mjesta
Agencija je utvrdila da je Agrokor proveo niz organizacijskih promjena kako bi omogućio provođenje mjera 
praćenja ponašanja naloženih rješenjem Agencije o uvjetno odobrenoj koncentraciji

Agencija za zaštitu tržišnog 
natjecanja prihvatila je Prvo 

izvješće povjerenika o provedbi 
strukturnih mjera dezinvestira-
nja i mjera praćenja uvjeta poslo-
vanja koncentracije poduzetnika 
Agrokor/Mercator (Izvješće). 
Riječ je o mjerama koje je Agen-
cija utvrdila rješenjem kojim je ta 
koncentracija uvjetno odobrena. 

Do dana zaključenja Izvješća, 
15. siječnja 2015., Agrokor je de-
zinvestirao 30 od 96 prodajnih 
mjesta predviđenih rješenjem 
Agencije. Od toga broja 19 pro-
dajnih mjesta je prodano, a 11 je 
dano u zakup na pet godina (uz 
mogućnost produljenja za još pet 
godina).

Zamjenska prodajna 
mjesta
To konkretno znači da je do tre-
nutka zaključenja Izvješća, Agro-
kor dezinvestirao prodajna mje-
sta koja su u godini prije provedbe 
koncentracije ostvarivala 27 po-
sto od ukupnog prihoda koje je 
ostvarivalo svih 96 prodavaonica 

stupi prenamjeni što većeg broja 
tih prodajnih mjesta.

Dostupnost na mrežnim 
stranicama
Kako bi se osigurala transparen-
tnost cijelog postupka, sukladno 
mjeri iz rješenja Agencije, pregled 
svih prodajnih mjesta predviđe-
nih za dezinvestiranje stalno je 
dostupan na mrežnim stranicama 
Agrokora, Konzuma i Mercato-
ra-H. Također, Agencija je nalo-
žila Agrokoru da do isteka roka 
za dezinvestiranje mora sklopiti 
ugovore za koje je postupak ugo-
varanja u završnoj fazi, kao i za 
ona prodajna mjesta za koja su 
pregovori još u tijeku. Također, u 
najvećoj mogućoj mjeri potrebno 
je riješiti status prodajnih mjesta 
u zakupu. 

U sklopu nadzora provedbe 
mjera dezinvestiranja, Povjerenik 
je odabrao šest prodajnih mjesta 
i fizički ih posjetio. Na lokacijama 
nisu uočene razlike u odnosu na 
ostala Konzumova prodajna mje-
sta, što konkretno znači da nije 

ska prodajna mjesta, dok za 17,7 
posto od ukupnog prihoda nami-
jenjenog dezinvestiranju, nema 
zainteresiranih.

S obzirom na to da od pet 
prodajnih mjesta predviđenih za 
dezinvestiranje, za četiri mjesta 
nema zainteresiranih (što čini 9,4 
posto od ukupnog prihoda svih 
prodavaonica s popisa za dezin-
vestiranje), Agrokor je predložio 
devet zamjenskih prodajna mje-
sta. Zamjenska mjesta su nešto 
manje kvadrature, ali ostvaruju 
gotovo 50 posto više prometa 
od onih koja zamjenjuju. Agenci-
ja je taj prijedlog prihvatila. Kako 
rok za dezinvestiranje istječe 12. 
ožujka 2015., Agencija je naložila 
Agrokoru da za ta prodajna mje-
sta bez odgode, putem oglasa na 
službenim mrežnim stranicama 
Agrokora, Konzuma i Mercato-
ra-H te u regionalnim tiskovina-
ma gdje se nalaze navedena pro-
dajna mjesta, krene u pronalazak 
zainteresiranih ponuditelja. U slu-
čaju neuspjele ponude, Agrokoru 
je naloženo da bez odgode pri-

s popisa za dezinvestiranje. Za 
prodavaonice koje su ostvariva-
le dodatnih 24,8 posto ukupnog 
prihoda predviđenog za dezinve-
stiranje, zaključivanje ugovora je 
u tijeku, a za prodavaonice koje 
su ostvarivale daljnjih 18,3 po-
sto ukupnog prihoda u tijeku su 

pregovori. Za prodavaonice koje 
su ostvarivale daljnjih 2,7 posto 
ukupnog iznosa prihoda, čeka se 
odobrenje zakupodavca za dava-
nje u podzakup. 

Za one koje su ostvarile slje-
dećih 9,4 posto ukupnog priho-
da, Agrokor je predložio zamjen-
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uočio radnje Agrokora i njegovih 
povezanih poduzetnika koje bi 
mogle u bitnoj mjeri nepovoljno 
utjecati na poslovanje prodajnih 
mjesta namijenjenih dezinvestira-
nju. Također je, u odnosu na nalog 
Agencije Agrokoru o provođenju 
jasne komunikacije sa zaposleni-
cima u prodajnim mjestima pred-
viđenima za dezinvestiranje, utvr-
đeno da je takva komunikacija s 
Radničkim vijećem realizirana.  

Organizacijske promjene
Kada je riječ o provedbi mjera 
praćenja poslovanja, Povjerenik je 
utvrdio da je Agrokor proveo niz 
organizacijskih promjena kako bi 
omogućio provođenje mjera. Sa-
stavljene su pisane upute za sve 
razine zaposlenika Konzuma i 
Agrokora te se, vezano uz pro-
vedbu mjera, provodi edukacija 
svih razina zaposlenika. Uz to, 
formiran je poseban modul na in-
tranet portalu na kojem se pro-
davaonicama omogućuje pristup 

svim informacijama vezanim uz 
relevantne proizvode i dobavlja-
če radi provjere provedbe mjera.
Povjerenik je u Izvješću utvrdio 
kako uvjeti izloženosti proizvoda 
na polici nakon provedbe kon-
centracije nisu lošiji od onih prije 
njene provedbe odnosno da su 
uvjeti ostali na istoj razini. 

Agrokor je u stalnom kontak-
tu s dobavljačima te je na zahtjev 
pojedinih dobavljača pristao i na 
lošije uvjete od onih koje je s isti-
ma ostvarivao Mercator-H, kako 
bi osigurao izloženost njihovih 
proizvoda na policama proda-
vaonica. Izloženost pojedinih 
proizvoda na polici prikazuje se 
Planogramima koji se pravovre-
meno dostavljaju u sve prodava-
onice prodajne mreže. 

Također, uz edukacije i radi-
onice za djelatnike, formirane 
su Upute za rad za poslovna po-
dručja logistike i distribucije, ma-
loprodaje i kontrolinga koje su 
stalno dostupne djelatnicima na 

intranet portalu. Potpisivanjem 
Dodataka osnovnim ugovorima 
o kupnji i prodaji robe, dobav-
ljačima je osigurano zadržavanje 
istih uvjeta poslovanja u razdo-
blju od godine dana.

Agrokor je isto tako ispunio 
nalog Agencije da izmjeni dopise 
prema dobavljačima na način da 
svaki individualizira u zadanom 
roku. 

Konkretno, Agrokor je 29. 
prosinca 2014. poslao individuali-
zirane i detaljne obavijesti dobav-
ljačima, navodeći naziv dobavljača 
i tri (3) najprodavanija proizvoda 
tog dobavljača te popis prodajnih 
mjesta na koje se odnose mjere 
iz točke 2. rješenja Agencije. 

! Izloženost proizvoda dobavljača na policama
Povjerenik je izvršio i provjeru izloženosti 
na policama Konzumove prodajne mreže za 
proizvode dobavljača koji svojim proizvodima 
konkuriraju proizvodima društava koncerna 
Agrokor u kategorijama u kojima Agrokor ima 
visok tržišni udjel. Riječ je o obvezi izloženosti 
minimalno tri (3) konkurentska proizvoda na 30 
posto police. Provjera izloženosti provedena je 
na uzorku od 67 od ukupno 192 prodajna mjesta 
formata hipermarket i supermarket Konzumove 

prodajne mreže, uključivo i bivših prodavaonica 
Mercatora-H koje nisu namijenjene dezinvestiranju. 
Povjerenik je utvrdio kako se izloženost 
konkurentskih proizvoda u pravilu provodi 
sukladno nalogu utvrđenom rješenjem Agencije, 
odnosno da je na uzorku od 67 prodajnih mjesta 
izloženost proizvoda konkurentskih proizvoda bila 
manja od 30 posto u samo jedan (1) posto ukupno 
provjerenih potkategorija te kako je manje od tri 
(3) konkurentska proizvoda bilo izloženo na samo 
dva prodajna mjesta.

ROK ZA 
DEZINVESTIRANJE 
ISTIČE 12. OŽUJKA 
2015.

! Ezpadi odobreno 
preuzimanje Proenergy-ja
Koncentracija će imati pozitivne učinke na 
daljnju liberalizaciju tržišta električne energije

Agencija je odobrila koncen-
traciju kojom poduzetnik 

Ezpada AG, sa sjedištem u švi-
carskoj, stječe većinu udjela u 
temeljnom kapitalu poduzetnika 
Proenergy d.o.o. Zagreb. Osim 
preuzimanja kontrole nad podu-
zetnikom u Hrvatskoj, predmet 
stjecanja od strane Ezpade su i 
povezana poduzeća Proenergy-
ja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i 
Makedoniji. Ezpada djeluje kao 
krovno društvo Ezpada grupe 
koja obavlja djelatnost trgovi-
ne električnom energijom u 
švicarskoj, Njemačkoj, Češkoj, 
Turskoj, Hrvatskoj, Rumunjskoj, 
Makedoniji, Srbiji te Bosni i Her-
cegovini.

Osnovna djelatnost Proe-
nergy-ja je opskrba električnom 
energijom te djelatnosti trgovine 
električnom energijom i opskrbe 
plinom. U Hrvatskoj su oba po-
duzetnika prisutna na tržištima 
trgovine i opskrbe električnom 
energijom pa  je riječ o koncen-
traciji koja će učinke imati na tim 
mjerodavnim tržištima. 

Iako su ta vertikalno poveza-
na tržišta zakonski liberalizirana 
te na njima jača konkurentski 

pritisak no-
vih takma-
ca, proces 
f a k t i č n e 
l iberal iza-
cije i dalje 
traje. Nai-
me, na oba 
je tržišta, a 
osobito na 
maloprodajnom tržištu opskrbe 
električnom energijom, u naj-
većoj mjeri i dalje prisutna HEP 
grupa. 

Agencija je stoga ocijenila da 
će ova koncentracija, nakon koje 
će tržišni udjel sudionika biti do 
10 posto, imati isključivo pozitiv-
ne učinke na daljnju liberalizaciju 
veleprodajnog i maloprodajnog 
tržišta električne energije. 

Također, koncentracija neće 
imati ni negativne učinke na trži-
štu opskrbe plinom u Hrvatskoj 
na kojem je poduzetnik Proener-
gy prisutan s minimalnim tržišnim 
udjelom. Budući da ni na javni 
poziv za dostavljanje primjedbi i 
mišljenja na koncentraciju Agen-
cija nije zaprimila nijedan podne-
sak, koncentraciju je odobrila na 
prvoj razini.
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Aztn poduzetnicima u HUP-u 
održao edukaciju  
o tržišnom natjecanju
Edukaciju je obilježio izniman odaziv i veliki broj konkretnih 
pitanja poduzetnika 

dopuštena, a koja zabranjena. 
Značaj promicanja znanja o tr-
žišnom natjecanju osobito je vid-
ljiv u svjetlu nekih nedavnih od-
luka Agencije kojima je utvrđeno 
kako poduzetnici, nakon gotovo 
20 godina prakse provođenja 
propisa o zaštiti tržišnog natje-
canja u Republici Hrvatskoj, još 
uvijek, primjerice, unose ograni-
čavajuće odredbe u međusobne 

Izniman odaziv poduzetnika i 
veliki broj konkretnih pitanja 

obilježili su edukaciju koju su 
predstavnici Agencije za zaštitu 
tržišnog natjecanja 25. veljače 
2015. održali poduzetnicima u 
Hrvatskoj udruzi poslodava-
ca. To, i činjenica da je poziv za 
održavanje radionice došao iz 
HUP-a, svjedoči o velikom inte-
resu poduzetnika za dodatnim 
saznanjima o općenitim i speci-
fičnim pitanjima provedbe prava 
tržišnog natjecanja i konkretnoj 
praksi AZTN-a. 

Edukacija alat za 
promicanje tržišnog 
natjecanja
“Uloga je Agencije da doprine-
se otklanjanju zapreka na tržištu 
kako bi ono dobro funkcionira-
lo za potrošače, poduzetnike 
i gospodarstvo u cjelini. Taj cilj 
Agencija postiže provedbenom 
praksom i promicanjem kulture 
tržišnog natjecanja. U proved-

benoj praksi posebno je značaj-
no utvrđivanje i sankcioniranje 
povreda propisa kojima se štiti 
tržišno natjecanje, prije svega, 
suzbijanje zabranjenih sporazu-
ma između konkurenata (karte-
la) te ponašanja poduzetnika koji 
se nalaze u vladajućem položaju, 
a koja mogu imati obilježja zlo-
uporabe vladajućeg položaja na 
tržištu. 

U kontekstu provedbe po-
trebno je imati na umu da je sada 
Republika Hrvatska dio unutar-
njeg tržišta i da svako zabranje-
no postupanje ima ili može imati 
učinak i na trgovinu između dr-
žava članica te da u tom sluča-
ju postupak protiv poduzetnika 
može voditi i Europska komisija.

No, sama provedba nije do-
voljna. Stoga je nužno da Agen-
cija kontinuirano promiče znanje 
o tržišnom natjecanju kako bi  
poduzetnici imali saznanja koja 
su postupanja u odnosu na pro-
pise o zaštiti tržišnog natjecanja 

! Konkretna pitanja 
poduzetnika 
Poduzetnike su, pak, najviše 
zanimali odgovori na pitanja 
utvrđenja mjerodavnog 
tržišta, odnosa dobavljača i 
kupaca, poslovno osjetljivih 
informacija koje (ne)
smiju razmjenjivati s 
konkurentima te pravima 
poduzetnika u postupku 
pred Agencijom i prilikom 
provođenja nenajavljenih 
pretraga.

sporazume. Stoga je ovakav oblik 
edukacije tim važniji i predstavlja 
jedan od najboljih alata za širenje 
kulture tržišnog natjecanja, jer 
se samo zajedničkim naporom 
Agencije, poduzetnika i drugih 
sudionika na tržištu može postići 
učinkovito tržišno natjecanje” - 
rekao je Mladen Cerovac, pred-
sjednik Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja u uvodnom obraćanju 
nazočnima.

Suradnja AZTN-a i 
HUP-a
S njim se složio i Bernard Jakelić, 
zamjenik direktora HUP-a na-
glasivši kako se “informacijama 
iz prve ruke koje se dobivaju na 
ovakvim radionicama najefikasni-
je podiže razina svijesti o među-
sobnim odnosima poduzetnika i 
njihovim ponašanjima na tržišti-
ma”. 

Jakelić je uvodno naglasio 
kako će se, s obzirom na iska-
zani interes, suradnja AZTN-a i 

HUP-a na edukaciji poduzetnika 
u pitanjima zaštite tržišnog na-
tjecanja zasigurno nastaviti i u 
budućnosti. 

AZTN-ovi predstavnici su 
edukacijom obuhvatili uvod u 
osnovne pojmove u pravu tr-
žišnog natjecanja, prezentirali 
osnovne značajke zabranjenih 
sporazuma i provođenja nena-
javljenih pretraga kao i pobliže 
pojasnili Aztn-ov program po-
kajništva. 

Također, poduzetnici su mo-
gli čuti detalje važne za vođenje 
postupaka utvđrenja zlouporabe 
vladajućeg položaja. 

Uz to, predstavljene su i  
AZTN-ove upute za izradu pro-
grama usklađenosti uz preporu-
ku poduzetnicima da izrade svo-
je programe jer oni pridonose 
poznavanju propisa i prevenciji 
od povreda tržišnog natjecanja, 
ali i doprinose i stvaranju interne 
kulture poštivanja propisa o tr-
žišnom natjecanju u poslovanju.

www.aztn.hr


Eventim, specijaliziran za prodaju 
on-line karata za koncerte i slič-
na događanja ponovno je pred-
met istrage njemačkog regula-
tora za tržišno natjecanje. Ovaj 
put Bundsekartellamt ispituje je li 
Eventim zlorabio vladajući položaj 
u odnosima s promotorima (veli-
ka kazališta, koncertne dvorane) u 
promociji turneja kako bi prisilio 
izlagače da prodaju ulaznice isklju-
čivo preko njegove web stranice. 

Zbog jake tržišne snage Even-
tima postoji bojazan da bi kod 
velikih događaja, koncerata i sl. 
Eventim u isto vrijeme organizi-
rao turneju, bio domaćin nastu-
pa u arenama i prodavao ulaznice. 
Prema službenim podacima, Even-
tim prodaje 100 milijuna ulaznica 
za preko 200.000 događanja go-
dišnje. U postupcima 2011. i 2012. 
Bundeskartellamt je ocjenjivao 
koncentraciju Eventima i njegovog 
konkurenta See Tickets Germany 
te preuzimanje Arene Koln. Kon-
centracije su bile odobrene, ali je 
skrenuta pozornost na visoki tr-
žišni udjel Eventima u elektronič-
kom sustavu prodaje ulaznica.

Prvi put u svojoj praksi, talijanska agen-
cija ponovno je otvorila postupak zbog 
neispunjavanja ranije preuzetih obveza 
poduzetnika. Deset pomorskih opera-
tera i njihova gospodarska udruženja 
dužni su preko 14 milijuna eura sankci-
ja zbog kršenja ranije preuzete obveze 
da neće usklađeno djelovati i dogova-
rati se o cijenama. Operateri obavlja-
ju prijevoz putnika u zaljevima Napulja 
i Salerma između otoka i glavnih gra-
dova diljem obale. U ranijem postup-
ku 2009., talijanska agencija utvrdila je 
da su djelovali usklađeno te su preu-
zeli obvezu da će prestati s fiksiranjem 
cijena karata za prijevoz. 

Međutim, velik broj potrošača pri-
javio je probleme s cijenama iz čega 
proizlazi da su poduzetnici prekršili 
obveze. Prema navodu talijanske agen-
cije, ovi poduzetnici sustavno su raz-
mjenjivali komercijalno osjetljive infor-
macije kako bi nastavili kartel koji je 
trajao od 1998. Navedena koordinacija 
ponašanja ima za cilj održavanje troš-
kova i prihoda za svakog sudionika u 
skladu sa njihovim povijesnim udjelima 
umjesto da poduzetnici samostalno 
nastupaju na tržištu i ostvaruju profit 
od svoje stvarne aktivnosti na tržištu. 

Danska uvodi stroža pravila za ocjenu 
koncentracija u sektoru telekomunika-
cija. Posljednjih godina proveden je niz 
koncentracija koje nisu bile obuhvaće-
ne obvezom prijave namjere koncen-
tracije, ali su imale negativne učinke na 
tržišno natjecanje. Stoga je bilo potreb-
no usvojiti posebna pravila koja će se 
primjenjivati u specifičnim okolnostima 
tržišta telekomunikacija. 

Nova pravila omogućit će danskom 
regulatoru za telekomunikacije da upu-
ti koncentracije danskom tijelu za za-
štitu tržišnog natjecanja. Kako bi kon-
centracija bila pogodna za upućivanje, 
potrebno je da je operator koji je sudi-
onik koncentracije, aktivan na regulira-
nom tržištu telekomunikacija na kojem 
su već zabilježeni problemi u tržišnom 
natjecanju. 

Također, prema novom prijedlogu 
bit će dovoljno da samo jedan telekom 
operater ostvaruje 900 milijuna kruna 
(135 mil.$) prihoda na domaćem trži-
štu za razliku od ranijih pravila prema 
kojima je bilo potrebno da oba sudio-
nika koncentracije ostvaruju najmanje 
100 milijuna kruna u Danskoj i da za-
jedno ostvaruju prihod od 900 miliju-
na kruna.

Odluke AZTN-a objavljene u veljači 2015.

• EZPADA AG, Zug, Švicarska i PROENERGY d.o.o., 
Zagreb - Ocjena dopuštenosti koncentracije na  
1. razini

• Grad Zagreb - upit o pružanju autotaksi usluge - 
Mišljenje

• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode - Nacrt 
prijedloga iskaza o procjeni učinka Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode - 
Mišljenje

• Ministarstvo financija - Nacrt prijedloga Zakona o 
osiguranju, s Konačnim prijedlogom Zakona - Prijedlog 
iskaza o procjeni učinka propisa - Mišljenje

• Analiza tržišta započinjanja (originacije) poziva iz 
javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj 
lokaciji - zahtjev HAKOM-a - Mišljenje

• Analiza tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih 
poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja 
se pruža na fiksnoj lokaciji - zahtjev HAKOM-a - 
Mišljenje

• AZTN protiv Hrvatske šume d.o.o. - Rješenje  
o odbacivanju inicijative

• Analiza tržišta završavanja glasovnih poziva u vlastitoj 
mobilnoj mreži zahtjev HAKOM-a - Mišljenje

• Grad Zagreb - Prijedlog Odluke o obavljanju 
dimnjačarskih poslova - Mišljenje

• Ministarstvo gospodarstva - Nacrt prijedloga 
Zakona o provedbi Uredbe (EU) Br. 258/2012 
Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012.,  
s Konačnim prijedlogom Zakona - Mišljenje

Bundeskartellamt 
istražuje Eventim 
zbog zlouporabe

Italija kaznila trajektne 
prijevoznike zbog 
neispunjavanja mjera 

Stroža pravila za 
koncentracije telekom 
operatora

10.
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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 
Savska cesta 41, 10000 Zagreb, Hrvatska, 
tel.: +385 1 617 64 48, fax: +385 1 617 64 50, 
www.aztn.hr, agencija.ztn@aztn.hr 

Uredništvo: 
Snježana Vujisić Sardelić, voditeljica  
Odjela za komunikacije AZTN-a 
snjezana.vujisic@aztn.hr 

mr. sc. Branimira Kovačević, voditeljica  
Odjela za međunarodnu i europsku suradnju  
branimira.kovacevic@aztn.hr

Tatjana Jakovljević, samostalna savjetnica,  
Odjel za komunikacije 
tatjana.jakovljevic@aztn.hr

dr. sc. Mirta Kapural, dipl. iur, samostalna savjetnica, 
Odjel za međunarodnu i europsku suradnju  
mirta.kapural@aztn.hr

Marija Sabljak, stručna referentica  
Odjel za međunarodnu i europsku suradnju  
marija.sabljak@aztn.hr
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