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Za AZTN je 2015. bila sadržajna i uspješna godina
U primjeni Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja Agencija je u 
prošloj godini neke institute koje ima na raspolaganju (leniency) 
primijenila prvi puta, dok je istodobno u potpunosti zaživjelo 
korištenje instituta preuzimanja obveza od strane poduzetnika 
(commitmentsa) i provođenje nenajavljenih pretraga

Mladen Cerovac, mag.iur., predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

sudjelovanje u kartelu tretira se 
kao najteži oblik kršenja propi-
sa o zaštiti tržišnog natjecanja. 
Vjerujemo da je ova prijava po-
sljedica značajnih iznosa uprav-
no-kaznenih mjera koje je Agen-
cija izrekla tijekom prošle godine. 
Naime, prošle godine Agencije je 
utvrdila postojanje tri zabranjena 
horizontalna sporazuma - na trži-
štima zaštitarske djelatnosti, ma-
rina i tržištu igara na sreću te je 
u njima izrekla novčane sankcije 
u ukupnom iznosu od 17, 4 mi-
lijuna kuna. Sigurni smo da visina 
sankcija ima odvraćajući učinak i 
vjerujemo da će strah od njih i 
ubuduće doprinositi prijavama za 
primjenu pokajničkih programa, 
što će zasigurno povećati učin-
kovitost i brzinu rada Agencije u 
takvim postupcima. 

Međutim, iako Agencija sma-
tra kako se upravo izricanjem 
upravno-kaznenih mjera zbog 

Iza Agencije za zaštitu tržiš-
nog natjecanja je sadržajna i 

uspješna godina, osobito kada je 
riječ o primjeni instituta i alata 
za provođenje Zakona o zaštiti 
tržišnog natjecanja, koje u pret-
hodnim godinama, zbog niza 
okolnosti, nismo mogli koristiti 
u punom opsegu. 

Prije svega, nakon dodatne 
edukacije i tehničkog ekipiranja 
odnosno nabavke odgovarajuće 
IT forenzičke opreme, Agencija 
je tijekom 2015., u sklopu istraga 
vezanih uz otkrivanje zabranjenih 
sporazuma, provela nekoliko vrlo 
zahtjevnih nenajavljenih pretraga 
na različitim tržištima i kod većeg 
broja poduzetnika. 

Prvi pokajnički program  
u povijesti AZTN-a
Uz to, Agencija je u 2015. prvi 
puta zaprimila zahtjeve pokajnika 
za primjenu tzv. leniency progra-
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ma sukladno Uredbi o kriteriji-
ma za oslobođenje ili umanjenje 
upravno-kaznene mjere kojom 
se sudionicima kartela koji Agen-
ciji pruže relevantne dokaze o 
postojanju kartela omoguću-
je imunitet ili umanjenje visine 
upravno-kaznene mjere. To je 
iznimno važan iskorak u razbija-
nju i sankcioniranju kartela u Hr-
vatskoj i velika pomoć Agenciji 
pri njihovom otkrivanju. Naime, 
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povreda propisa o zaštiti tržiš-
nog natjecanja, osobito u slučaju 
kartela, u kratkom roku može 
postići značajan preventivni uči-
nak, u tom smislu u 2015. godini 
nije sve teklo baš glatko. Naime, 
Visoki upravni sud je u predmetu 
AZTN protiv Hrvatskog društva 
ortodonata, donio presudu ko-
jom se na određeni način negira 
ukupni koncept kartela kakvog 
poznaju ZZTN i pravna stečevina 
eU. Agencija smatra da je ovdje 
bila riječ o presedanu koji bi, ako 
presuda Visokog upravnog suda 
rH-a ostane na snazi, mogao 
imati dugoročne štetne učinke na 
interese potrošača, poduzetnika i 
tržišno natjecanje u cjelini.

Stoga je AZTN, budući da 
protiv presude Visokog upravnog 
suda rH nema redovnog prav-
nog lijeka, prvi puta u svojoj 18-
godišnjoj povijesti posegnuo za 
izvanrednim pravnim sredstvom 
te državnom odvjetništvu re-
publike Hrvatske uputio zahtjev 
za izvanrednim preispitivanjem 
zakonitosti pravomoćne presu-
de Visokog upravnog suda rH 
u tom predmetu. Prema našim 
saznanjima, dorH je taj zahtjev 
usvojio i proslijedio ga Vrhovnom 
sudu rH na rješavanje.

Institut preuzimanja 
obveza potpuno zaživio
U prošloj smo godini u značaj-
nom broju slučajeva (Peugeot, 
HUrA, gemicro, orion piro-

tehnika, Mirnovec pirotehnika) 
nastavili s uspješnom primje-
nom instituta prihvaćanja mjera 
i uvjeta predloženih od strane 
poduzetnika za ponovnim uspo-
stavljanjem učinkovitog tržišnog 
natjecanja na tržištu na kojem je 
došlo do narušavanja tržišnog na-
tjecanja (engl. commitments). riječ 
je o zakonskom rješenju kojim se 
u veoma kratkom roku eliminira-
ju negativni učinci  protupravnog 
ponašanja poduzetnika na tržištu 
pa se učinkovito tržišno natje-
canje se restituira bez dugotraj-
nog vođenja postupka čime se 
smanjuju troškovi za Agenciju i 
državni proračun, a time i za sve 

porezne obveznike, te za podu-
zetnika protiv kojeg je postupak 
pokrenut. 

U 2015. godini Agencija je 
okončala i nekoliko vrlo zahtjev-
nih, dugotrajnih postupaka, prije 
svega, postupke protiv HUo i 12 
osiguravatelja, protiv Hrvatske 
pošte te protiv Piaggia. osim toga, 
u segmentu kontrole koncentra-
cija poduzetnika, valja spomenu-
ti uspješno provođenje mjera u 
izuzetno složenim predmetima 
Agrokor/Mercator i HT/optima. 
Agencija je u 2015. bila osobito 
aktivna u području promicanja 
prava i politike tržišnog natjeca-

!17,4
mIlIjuNA kuNA 
uprAvNo-kAZNeNIh 
mjerA ukupNo je 
IZreklA AgeNcIjA  
u 2015.

nja putem mišljenja o sukladnosti 
važećih zakona i drugih propisa sa 
ZZTN-om kao i putem stručnih 
mišljenja i analiza koja se odno-
se na postupanja državnih tijela i 
jedinica lokalne i područne (re-
gionalne) samouprave. Tako su, 
primjerice, u javnosti pozitivno 
odjeknula mišljenja Agencije na 
Vodič kroz novi model upućivanja 
kojim je Hrvatski zavod za zdrav-
stveno osiguranje (HZZo) utvr-
dio način propisivanja i izdavanja 
lijekova na recept, mišljenje o 
poštivanju načela tržišnog natje-
canja u tehničkim specifikacijama 
u javnim natječajima te mišljenje 
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na Pravilnik o posebnom porezu 
na motorna vozila. 

Dvije međunarodne 
konferencije
Valja naglasiti kako je Agencija, u 
skladu sa svojim financijskim mo-
gućnostima, upravo u sklopu po-
litike promicanja tržišnog natje-
canja bila organizator odnosno 
suorganizator dviju međunarod-
nih konferencija. Tako je, kao re-
gionalni lider u primjeni IT foren-
zike u nenajavljenim pretragama, 
Agencija rujnu 2015. bila doma-
ćin Prve regionalne specijalizi-
rane konferencije o IT forenzici 
kojoj je nazočilo 11 predstavnika 
tijela za zaštitu tržišnog natjeca-
nja iz šire regije. Uz to, AZTN 
je zajedno s Pravnim fakultetom 
u rijeci bio suorganizator kon-
ferencije o tržišnom natjecanju 
koja se u travnju održala u ro-
vinju. Uz to, stručnjaci Agencije 
su tijekom cijele godine održavali 
predavanja na značajnim među-
narodnim skupovima (primjerice, 
INTrANSlAW),  visokoškolskim 
ustanovama kao i na seminarima 
koje su organizirala strukovna 
udruženja (HUP i Hgk), na ko-
jima su predstavljali propise u 
nadležnosti Agencije, kao i model 
za izradu programa usklađenosti 
poduzetnika s propisima o zaštiti 
tržišnog natjecanja, koji smatra-
mo jednim od važnih preventiv-
nih alata poduzetnika u poštiva-
nju tih propisa. a
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Siječanj

OŽUjaK

SVIBANJ

VeLjača

TRAVANJ

LIPANJ

Mišljenje gradu 
Zagrebu na novi model 
dimnjačarskih usluga

Mišljenje o uvjetima za 
servise koji ugrađuju 
plinske instalacije u vozila

Rješenja o kartelima zaštitara i 
marina

Istraživanje o 
međubankovnim naknadama za kartične 
usluge

Mladen Cerovac, mag.iur, 
imenovan za predsjednika VZTn-a

Mišljenje na HZZO-ov Vodič kroz model upućivanja lijekova

gemicro preuzeo obveze u postupku

Zeleno svjetlo za koncentraciju Sedam mora i Adriatic medie

Vlada izmijenila uredbu o izricanju upravno-kaznenih mjera

U HUP-u na edukacijama o tržišnom natjecanju 100-tinjak poduzetnika

javno upozorenje o neprihvatljivoj praksi najave promjena cijena derivata

Prvo izvješće povjerenika za koncentraciju Agrokor/Mercator 

Konferencija o tržišnom natjecanju u Rovinju

Poziv nakladnicima medija da prijavljuju koncentracije

Predmet ortodonti - zahtjev DORH-u za preispitivanje 
zakonitosti odluke VUS-a 

Prvo izvješće povjerenika za koncentraciju HT/optima

Mišljenje gradu Zagrebu na odluku o zakupu javnih površina

novi postupak protiv Grand auta

Sankcije za neprijavljene medijske 
koncentracije

dopuštena koncentracija Agrokora i 
Adriatica.neta
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_23_480.html
http://www.aztn.hr/neprihvatljiva-je-praksa-najave-tocnog-iznosa-i-datuma-promjene-cijena-naftnih-derivata/
http://www.aztn.hr/do-15-sijecnja-2015-agrokor-dezinvestirao-30-od-96-prodajnih-mjesta/
http://www.aztn.hr/uploads/documents/odluke/TN/UPI-034-032014-01002.pdf
http://www.aztn.hr/uploads/documents/odluke/TN/UPI-034-032013-01047.pdf
http://www.aztn.hr/nakladnici-elektronskih-medija-kaznjeni-zbog-neprijavljivanja-koncentracija/
http://www.aztn.hr/zahtjev-dorh-u-za-preispitivanje-zakonitosti-odluke-visokog-upravnog-suda-u-predmetu-ortodonti/
http://www.aztn.hr/prihvaceno-prvo-izvjesce-o-nadzoru-mjera-koncentracije-ht-a-i-optima-telekoma/
http://www.aztn.hr/uploads/documents/odluke/TN/011-012015-02012.pdf
http://www.aztn.hr/uploads/documents/odluke/TN/034-082014-01048.pdf
http://www.aztn.hr/uploads/documents/odluke/TN/UPI-034-032014-01031.pdf
http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2015/07/UPI-034-032015-02004.pdf


SRPANJ

RUjan

STUDeni
PROSinaC

KOLOVOZ

LISTOPAD

Rješenje da HUO i 12 osiguravatelja nisu sklopili zabranjeni sporazum

dopuštena koncentracija konzuma i kozma

Mišljenje na Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Mišljenje o tržišnom postupanju u postupcima javne nabave

Orion preuzeo obveze u postupku

Konferencija o iT forenzici

HURa-a preuzela obveze u postupku

drugo izvješće povjerenika za koncentraciju Agrokor/Mercator

Peugeot preuzeo obveze u postupku

Mirnovec pirotehnika preuzela obveze u postupku

Rješenje da Hrvatska pošta nije zlouporabila vladajući položaj

očitovanje o tehničkim specifikacijama u postupku javne nabave

drugo izvješće povjerenika za koncentracije HT/optima

Seminar u Hgk o programima usklađenosti poslovanja poduzetnika s propisima o 
zaštiti tržišnog natjecanja

Rješenje o zabranjenom sporazumu na tržištu 
igara na sreću

Mišljenje gradu Zagrebu na Odluku o autotaxi 
prijevozu

rješenje da Piaggio nije sklopio zabranjeni sporazum

VUS odbacio tužbe Kraša i nTL-a 

Mišljenje na odluku o komunalnom redu grada Vodica

Mišljenje na Pravilnik o posebnom porezu na 
motorna vozila

dopuštena koncentracija 
Slovenske industrije 
jekla i Perutnine
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