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1.

zakonodavstvo tržišno natjecanje sudski vještacimeđunarodni odnosi sudstvo naknada štete

Izazovi primjene i provedbe europske 
Direktive o naknadi štete
Osim što je dala uvid u status i rješenja što su ih u prenošenju Direktive izabrale druge zemlje članice, 
konferencija je otvorila i niz pravnih pitanja vezanih za buduću primjenu Direktive o naknadi štete te 
upozorila na izazove u provedbi

ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Oko 100-tinjak inozemnih i 
domaćih stručnjaka (od-

vjetnika, sudaca, pravnika iz 
trgovačkih društava, profeso-
ra)  nazočilo je Međunarodnoj 
konferenciji “Prijenos Direktive 
o naknadi štete – kakva su oče-
kivanja” koja se u organizaciji 
Agencije za zaštitu tržišnog na-
tjecanja održala 5. prosinca 2016. 
u Zagrebu. Naime, Ministarstvo 
gospodarstva, poduzetništva i 
obrta je, kao nositelj zakonskog 
prijedloga, ovlast za vođenje 
stručne radne skupine za izradu 
prijedloga zakona prenijelo na 
AZTN. Konferencija je održana u 
samoj završnici javnog savjetova-
nja o nacrtu prijedloga Zakona o 
postupcima naknade štete zbog 
povreda prava tržišnog natje-
canja kojim se u hrvatski pravni 
sustav prenosi Direktiva broj 
2014/104 EU Europskog Parla-
menta i Vijeća od 26. studenoga 

!4
DržAVE člANiCE 
DOsADA sU PrENijElE 
DirEKTiVU, U OsAM 
DržAVA (UKljUčUjUći 
i HrVATsKU) U TijEKU 
jE PrOCEDUrA 
UsVAjANjA

2014. o određenim pravilima ko-
jima se, prema nacionalnom pra-
vu, uređuju postupci za naknadu 
štete za povrede odredaba prava 
tržišnog natjecanja država članica 
i Europske unije. 

Hrvatska u završnici 
procedure
Direktiva se u nacionalne prav-
ne sustave država članica mora 
prenijeti do 27. prosinca 2016. 

Dosada su četiri države članice 
prenijele Direktivu, u osam drža-
va (uključujući i Hrvatsku) u tije-
ku je procedura usvajanja novih 
zakonskih prijedloga/izmjena po-
stojećih propisa dok su u ostalim 
zemljama donesene odluke o 

obliku prenošenja Direktive. U 
tom smislu je Hrvatska, u kojoj 
se donošenje Zakona očekuje do 
kraja ove godine, među zemljama 
u kojima je procedura u samoj 
završnici.  Dosadašnje razlike 
među državama članicama koje u 

nacionalnim sustavima primjenju-
ju različita pravila u postupcima 
za naknade štete zbog povreda 
prava tržišnog natjecanja rezul-
tirale su relativno malim brojem 
postupaka i ostvarenim zahtjevi-
ma za naknade štete u cijeloj EU. 

www.aztn.hr


2.

zakonodavstvo tržišno natjecanje sudski vještacimeđunarodni odnosi sudstvo naknada štete

stoga je donošenje Direktive bila 
pretpostavka za usvajanje ujed-
načenih pravila kojima se omogu-
ćuje i olakšava žrtvama povreda 
europskog ili nacionalnog pra-
va tržišnog natjecanja da dobiju 
punu naknadu povrede koju su 
pretrpjeli. Hrvatska se odlučila na 
izradu novoga propisa koji kroz 
20 članaka sadržajno slijedi Di-
rektivu, ali je istodobno prilago-
đen postojećim zakonima kojima 
su u Hrvatskoj riješena osnovna 
pravila o naknadi štete – Zakonu 
o obveznim odnosima i Zakonu 
o parničnom postupku. Također, 
s obzirom na značaj povrede tr-
žišnog natjecanja odlučeno je za 
sustav objektivne odgovornosti 
za naknadu štete, a u slučaju kar-
tela se presumira uzročnost te je 
omogućeno i puno pravo na nei-
movinsku štetu. O pitanju nakna-
de štete temeljem toga Zakona 
nadležnost u prvom stupnju  imat 
će svi trgovački sudovi u rH koji, 
kao specijalizirani sudovi, i inače 
sude u postupcima naknada štete 
iz drugih pravnih područja veza-
nih uz trgovačke odnose. 

Zakon o postupcima naknade 
štete zbog povreda prava tržišnog 
natjecanja trebao bi doprinijeti 
ujednačavanju prakse u postupci-
ma za naknade štete te bi mogao 
imati utjecaja i na povećano kori-
štenje instituta ostvarivanja pra-
va na naknade štete u republici 
Hrvatskoj i cijeloj Europskoj uni-
ji. Na taj način će privatna pro-
vedba predstavljati drugu stranu 

ćajući učinak na poduzetnike s 
jasnom porukom da se kršenje 
propisa o tržišnom natjecanju ne 
isplati – naglasio je Mladen Cero-
vac, predsjednik Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja na otvaranju 
AZTN-ove konferencije. Konfe-
rencija je bila organizirana kroz 
dva panela. Na prvom se rasprav-
ljalo o praksi država članica prije 
usvajanja Direktive te izazovima 
u traženju najboljih rješenja za 
cijeli niz pitanja, poput, pitanja ču-
vanja poslovne tajne, otkrivanja 
dokaza, rokova zastare, prijenosa 
štete, pitanja kolektivnih tužbi, 
solidarne odgovornosti, izračuna 
štete i, osobito, izračuna kamata, 
dok je drugi panel bio okrenut 
budućnosti i očekivanjima od pri-
mjene Direktive.

Izračun štete - temelj 
postupka 
Osim što je dala uvid u status i 
rješenja što su ih u prenošenju 
Direktive izabrale druge zemlje 
članice (Austrija, Belgija, Velika 
Britanija, slovenija), konferencija 
je otvorila i niz pravnih pitanja 
vezanih za buduću primjenu Di-
rektive o naknadi štete. Naime, 
većina panelista je naglasila kako 
je riječ o posve novom propisu 
temeljem kojeg će se ustanovlja-
vati i nova sudska praksa te da je 
u ovome trenutku teško procije-
niti hoće li novi propis povećati 
broj postupaka za naknadu štete 
zbog povreda propisa o zašti-
ti tržišnog natjecanja. riječ je o 

zahtjevnoj proceduri i visokim 
troškovima postupka koja će tra-
žiti veliki angažman sudaca trgo-
vačkih sudova, ali i sudskih vješta-
ka, jer je procjena (izračun) visine 
štete temelj cijelog postupka. U 
tom smislu će sudovima odnosno 
sudskim vještacima biti dragocje-
na iskustva stručnjaka iz tijela za 
zaštitu tržišnog natjecanja država 
članica. 

Dodatni izazov predstavljat 
će nedostatak kolektivne zaštite 
i podnošenja kolektivnih tužbi 
za naknade štete. U Zakon su 
sukladno Direktivi uvedena i do-
datna pravila o otkrivanju dokaza 
koja do sada nisu bila detaljno 
razrađena u općim propisima, a 
koja će nužno biti poštivati su-
kladno zahtjevima iz Direktive. 
Prije svega će trebati paziti na 
izjave pokajnika koje su uvijek 
izuzete od otkrivanja. rokovi za-
stare i trajanje sudskih postupaka 
mogli bi imati značajan učinak i na 
kamate, njihov izračun i konačan 
iznos. Do sada je u rH zabilježe-
na samo jedna samostalna tužba 
(bez prethodne odluke Agencije 
o utvrđivanju povrede prava tr-
žišnog natjecanja) pa je pitanje i 
u kolikoj mjeri će biti zastuplje-
ne samostalne tužbe, a u kolikoj 
mjeri tužbe slijedom odluke o 
povredi. Direktiva, pa tako ni Za-
kon o naknadama štete ne prave 
razliku između ove dvije vrste 
tužbi, no za očekivati je da će po-
većani broj tužbi biti ipak tužbe 
slijedom odluke o povredi. a

! Sudionici i moderatori panela   
U prvom panelu “Iskustva prije donošenja i prijenosa 
Direktive” koji je moderirao odvjetnik Mario Krka, član radne 
skupine za izradu prijedloga Zakona, sudjelovali su Gabrielé 
Venskaityté, iz Glavne uprave za tržišno natjecanje Europske 
komisije, André Bywater, partner u Cordery Compliance iz 
londona te Peter Thyri odvjetnik iz Beča i Frank Wijckmans, 
odvjetnik iz Bruxellesa. Drugim panelom “Izazovi u prijenosu 
i budućoj provedbi Direktive o naknadi šteta” moderirala 
je Mirta Kapural iz AZTN-a, voditeljica radne skupine za izradu 
prijedloga Zakona, a u raspravi su sudjelovali Natalie Miriam 
Harsdorf Enderndorf, zamjenica predsjednika austrijske 
Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, Davor Lekić iz slovenske 
Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, Jelena Čuveljak, sutkinja 
na Visokom trgovačkom sudu u Zagreb te Vlatka Butorac 
Malnar s Pravnog fakulteta sveučilišta u rijeci, obje članice radne 
skupine za izradu prijedloga Zakona. 

učinkovite zaštite prava tržišnog 
natjecanja u Hrvatskoj te će se 
postići cilj donošenja Zakona u 
smislu Direktive.

Tužba s odvraćajućim 
učinkom
“To će u praksi značiti da će tužbu 
za naknadu štete moći podnijeti 
svaka fizička i pravna osoba koja 
je oštećena povredom propisa 
o zaštiti tržišnog natjecanja, ali i 
svaki građanin odnosno potrošač 
kao i konkurent na tržištu na ko-
jem je narušeno tržišno natjeca-
nje ili pravna osoba koja smatra 
da je zbog povrede propisa o 
zaštiti tržišnog natjecanja plaćala 
veću cijenu roba, usluga ili rado-
va. Dakle, nakon stupanja Zakona 
na snagu, poduzetnici odgovorni 

za povredu propisa o tržišnom 
natjecanju moraju računati i na 
rizik nadoknade štete.  istodob-
no se oštećenicima daje još jedan 
instrument kojim mogu naplatiti 
štetu. Tu će štetu u tužbenim za-
htjevima biti potrebno kvantifici-
rati, a na sudu je da utvrdi njenu 
visinu. Na taj će način i ovaj Za-
kon imati snažan, dodatni odvra-

HrVATsKA sE 
ODlUčilA ZA 
iZrADU NOVOGA 
PrOPisA KOji KrOZ 
20 člANAKA 
sADržAjNO slijEDi 
DirEKTiVU

!
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3.

udruženja poduzetnika poduzetniciintelektualne usluge porezno savjetovanje tržišno natjecanje

Mišljenje AZTN-a o natječaju za usluge 
poreznog savjetovanja članica HGK 
Uvjet natječaja prema kojem ponudu može podnijeti  isključivo javno trgovačko društvo ili podružnica 
porezno-savjetničkih društava, onemogućava pristup tržištu manjim poduzetnicima. Također, prepreku 
predstavljaju i posebni uvjeti o dodatnim kvalifikacijama i općem iskustvu ovlaštenih poreznih savjetnika

Agencija za zaštitu tržišnog 
natjecanja (AZTN) uputila 

je Hrvatskoj gospodarskoj ko-
mori mišljenje na tekst Uvje-
ta korištenja usluge poreznog 
savjetovanja članica Hrvatske 
gospodarske komore. Povod za 
mišljenje bio je podnesak s in-
formacijama da HGK svojim čla-
novima dodjeljuje vaučere radi 
ostvarivanja besplatne usluge 
poreznog savjetovanja koju pru-
žaju ovlašteni porezni savjetnici 
sukladno Zakonu o poreznom 
savjetništvu. Usluga se ostvaruje 
kod poreznog savjetnika kojeg 
odabire HGK, čime se, prema 
navodima iz inicijative, narušava 
tržišno natjecanje u odnosu na 
ostale porezne savjetnike koje 
HGK nije odabrao radi pružanja 
usluge.

Pravna analiza natječaja 
za porezno savjetovanje
AZTN je, isključivo s aspekta 

koji su za članice HGK besplatni. 
jedan vaučer jednak je vrijedno-
sti jednog upita članice odnosno 
jednog mišljenja/očitovanja ovla-
štenog poreznog savjetnika. 

Broj vaučera je ograničen na 
kvotu od 35 upita mjesečno, a 
prijave se otvaraju prvog dana u 
mjesecu a zatvaraju ispunjenjem 
maksimalnog predviđenog broja 
upita za taj mjesec.

Agencija podržava postupak 
odabira poduzetnika koji će pru-
žati uslugu putem javnog poziva 
budući da omogućava sudjelova-
nje većeg broja zainteresiranih 
poduzetnika. 

Međutim, ne ulazeći u ovlast 
HGK da u smislu posebnih pro-
pisa organizira unapređivanje 
razvoja poduzetništva i rješava-
nje tekućih pitanja od značaja za 
obavljanje gospodarskih djelat-
nosti od interesa za svoje člani-
ce, isključivo s aspekta propisa o 
zaštiti tržišnog natjecanja, AZTN 

propisa o zaštiti tržišnog natje-
canja, proveo pravnu analizu jav-
nog poziva na dostavu ponuda 
za uslugu poreznog savjetovanja 
članica Hrvatske gospodarske 
komore, zatražio očitovanje te 
institucije o natječaju te je izvr-
šio uvid i u uvjete ponude i ko-
rištenja usluge poreznog savjeto-
vanja članica HGK objavljene na 
njegovoj mrežnoj stranici. 

U uvjetima ponude je na-
vedeno kako uslugu poreznog 
savjetovanja članica HGK pru-
žaju ovlašteni porezni savjetnici 
sukladno Zakonu o poreznom 
savjetništvu te da je usluga na-
mijenjena svim članicama HGK, 
a koristi se dodjelom vaučera 

!35
UPiTA MjEsEčNO jE 
KVOTA ZA VAUčErE

www.aztn.hr
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4.

udruženja poduzetnika veliki poduzetniciintelektualne usluge porezno savjetovanje telekomunikacije

ukazuje kako je pri raspisivanju 
uvjeta natječaja od iznimne važ-
nosti poštovati i načelo tržišnog 
natjecanja.

Prepreke za samostalne 
porezne savjetnike
Naime, kako bi ponuda bila re-
zultat tržišnog natjecanja, uvjeti 
natječaja trebaju u najvećoj mo-
gućoj mjeri osigurati da svaki po-
tencijalni natjecatelj (poduzetnik) 
ima mogućnost podnijeti ponudu 
pod jednakim uvjetima. 

stoga je poželjno da naruči-
telj uvjete natječaja odredi na 
način koji je primjeren predmetu 
ugovora kako se uvjetima natje-
čaja ne bi stvorile neopravdane 
prepreke za tržišno natjecanje. 
Međutim, uvjet natječaja odre-
đen na način da ponudu može 
podnijeti isključivo javno trgo-
vačko društvo ili podružnica 
porezno-savjetničkih društava, 
onemogućava pristup tom trži-
štu manjim poduzetnicima koji 
porezno savjetovanje obavljaju 

kao samostalnu djelatnost. Da-
kle, određivanje uvjeta natječaja 
s obzirom na pravni oblik po-
duzetnika, za posljedicu ima is-
ključivanje svih poduzetnika koji 
samostalno obavljaju predmetnu 
djelatnost, iako sukladno poseb-
nom propisu porezni savjetnici 
tu djelatnost mogu obavljati kao 
samostalnu djelatnost ili u obliku 
javnog trgovačkog društva, od-
nosno podružnice porezno-sa-
vjetničkih društava. 

Odredbe o iskustvu - 
ograničavajući uvjet
Osim toga, uvjeti natječaja koji 
se odnose na kapacitete za pra-
vovremeno izvršavanje usluge 
odnosno posebni uvjeti koji se 
odnose na dodatne kvalifikacije 
i opće iskustvo ovlaštenih pore-
znih savjetnika ponuditelja radi 
pravovremenog (u roku od tri 
dana) odgovora/mišljenja na po-
stavljeni upit mogu predstavljati 
dodatno ograničenje za samo-
stalne porezne savjetnike kao i 

! Preporuka AZTN-a  
Preporuka je AZTN-a 
da se broj zaposlenih i 
iskustvo u obavljanju te 
djelatnosti propiše kao 
dodatna okolnost koju će 
naručitelj cijeniti prilikom 
odabira ponuditelja, a ne 
kao poseban uvjet koji 
ograničava pristup većem 
broju zainteresiranih 
natjecatelja.

manja javna trgovačka društva ili 
podružnice porezno-savjetničkih 
društava koji ne zadovoljavaju 
propisane kapacitete. 

Naime, s aspekta propisa o za-
štiti tržišnog natjecanja poželjno 
je propisati uvjete natječaja koji 
će ponuditelju omogućiti da sam 
ocijeni je li u mogućnosti ispuniti 
uslugu u zadanim rokovima. 

Naručitelju, pak, ostaje mo-
gućnost da od većeg broja po-
nuda u konačnici odabere naj-
povoljniju odnosno da raskine 
ugovor u slučaju neispunjenja 
usluge u zadanim rokovima. 

Također, ograničavajući uvjet 
predstavljaju odredbe natječaja 
koje se odnose na opće iskustvo 
ovlaštenih poreznih savjetnika 
odnosno da porezni savjetnik 
mora imati najmanje deset go-
dina radnog iskustva u struci, od 
čega najmanje pet godina u sta-
tusu ovlaštenog poreznog savjet-
nika. a

AZTN pokrenuo postupak 
ocjene koncentracije 
Optima/H1

Agencija za zaštitu tržišnog 
natjecanja (AZTN) je po-

krenula postupak ocjene dopu-
štenosti koncentracije Optima 
Telekoma koji posluje u sastavu 
HT Grupe i H1 Telekoma. 

Potpunu prijavu koncen-
tracije Agencija je zaprimila 14. 
listopada 2016., nakon čega je 
provela test tržišta u obliku 
javnog poziva svima zaintere-
siranima za dostavu mišljenja i 
primjedbi na provedbu te kon-
centracije tijekom kojeg je za-

primila niz očitovanja. Na 
temelju dokaza dostavljenih 
uz prijavu i drugih podataka 
i saznanja kojima raspolaže,  
Agencija je ocijenila da bi 
provedba ove koncentracije 
mogla za posljedicu imati zna-
čajan učinak na tržišno natje-
canje na mjerodavnom tržištu  
pružanja elektroničkih komu-
nikacijskih usluga u nepokret-
nim mrežama na teritoriju 
republike Hrvatske, na 

veleprodajnoj i ma-
loprodajnoj razini. stoga 
je za donošenje odluke 
AZTN-a potrebno izradi-
ti dubinsku pravnu i eko-

nomsku analizu pa je slije-
dom toga Agencija pokrenula 

postupak ocjene koncentracije 
na drugoj razini. a

Agencija je ocijenila da je za donošenje 
odluke potrebno provesti dubinsku pravnu  
i ekonomsku analizu

KONCENTrACijA 
Bi MOGlA Bi iMATi 
ZNAčAjAN UčiNAK 
NA TržišNO 
NATjECANjE

!PrAVNi OBliK PODUZETNiKA KAO UVjET iZ 
NATjEčAjA, ZA POsljEDiCU iMA isKljUčiVANjE 
sViH PODUZETNiKA KOji sAMOsTAlNO OBAVljAjU 
ODrEđENU DjElATNOsT. U OVOM slUčAjU, 
sUKlADNO POsEBNOM PrOPisU, POrEZNi 
sAVjETNiCi TU DjElATNOsT MOGU OBAVljATi 
KAO sAMOsTAlNU DjElATNOsT ili U OBliKU 
jAVNOG TrGOVAčKOG DrUšTVA, ODNOsNO 
PODrUžNiCE POrEZNO-sAVjETNičKiH DrUšTAVA

!
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5.

distribucija međunarodni odnosi arbitražapoljoprivreda trgovački lanci zakonodavstvo

Preporuke za poboljšanje položaja 
poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom 
Niz prijedloga odnosi se na uvođenje zakonske regulative na razini Unije koja bi osigurala osnovnu zaštitu 
poljoprivrednika od nepoštenih praksi, kao što su to maksimalni rokovi plaćanja i obvezni pisani ugovori

Radna skupina za poljoprivred-
na tržišta, koja se sastojala o 

dvanaest nezavisnih stručnjaka, i 
kojom je predsjedao bivši danski 
ministar poljoprivrede i sveuči-
lišni profesor Cess Veerman, 14. 
studenoga 2016. predstavila je 
Europskoj komisiji svoje izvješće 
u kojem posebno izražava zabri-
nutost zbog globalnih promjena 
u lancu opskrbe hranom, poseb-
no pak zbog položaja proizvođa-
ča u tome lancu. Poljoprivrednici 
u EU sve su više izloženi pro-
mjenama na globalnom tržištu 
opskrbe haranom. stoga je po-
trebno poboljšati njihov položaj 
i čuti njihov glas. iako su pojedi-
načne inicijative bile u određenoj 
mjeri korisne, one nisu izbrisale 
onaj “faktor straha” s kojim se 
suočavaju poljoprivrednici kada 
prosvjeduju, kaže se u izviješću.  

Deset mjeseci rada
izvješće je rezultat desetomje-
sečnog rada radne skupine, a po-
zdravljajući preporuke iz izvješća, 

Phil Hogan, povjerenik Europske 
komisije za poljoprivredu izjavio 
je kako je zbog teškog stanja u 
pojedinim sektorima uočena po-
treba jačanja uloge poljoprivred-
nika u lancu opskrbe hranom. “U  
lancu opskrbe hranom poljopri-
vredniku je potrebno osigurati 
fer udio u zaradi” – dodao je Ho-
gan, ističući kako će ovo izviješće 
biti važan dodatak debati o tome 
kako postići da se glas poljopri-
vrednika čuje, a njihov položaj 
poboljša. Na Europskoj komisi-
ji je sada da prijedloge iz ovoga 
dokumenta razmotri i odluči o 
stvaranju odgovarajuće politike 
EU kao prioriteta u sklopu Plana-
rada Komisije za 2017. godinu. 

Niske cijene i volatilnost 
najveći problem 
izvješće zaključuje kako poljopri-
vrednici najteže snose posljedi-
ce volatilnih cijena i produženih 
razdoblja niskih cijena pa je stoga 
potrebno donijeti zakonodavni 
okvir koji će urediti lanac opskr-

be. izvješće poziva na nove propi-
se EU-a kojima bi se riješila pita-
nja poput nepoštenih trgovačkih 
praksi, ali i učinkovita provedba 
propisa u državama članicama, pa 
i uvođenjem arbitra koji bi imao 
ovlasti provoditi neovisne istrage 
nepoštenih praksi. 

Ostale preporuke u izvješću 
obuhvaćaju veću transparentnost 
tržišta, pojačanu suradnju između 
poljoprivrednika u smislu propisa 
o tržišnom natjecanju, olakšava-
nje pristupa izvorima financiranja 
i alatima za upravljanje rizicima. 
Više na stranici Europske komisi-
je - Poljoprivreda i ruralni razvoj 

http://ec.europa.eu/agricultu-
re/agri-markets-task-force_en. a

! Dio zaključaka iz izvješća  
• Kako bi se povećala transparentnost tržišta potrebno je uvesti 
obvezno izvješćivanje o cijenama i dostavu vremenski točnijih i 
standardiziranijih podataka. Obvezno praćenje cijena omogućilo 
bi zajednički uvid u načine upravljanja rizicima na tržištu. 
• U odnosu na nepoštene trgovačke prakse, iako su pojedinačne 
inicijative bile korisne, nisu uspjele stvoriti učinkovitu i neovisnu 
provedbu. Potrebno je novo zakonodavstvo na razini EU koje 
će podržavati učinkovitu provedbu u pojedinačnim državama 
članicama, čak i uvođenjem neovisnog arbitra. Također, tu su i 
preporuke o obveznim pisanim ugovorima, koji bi isto tako bili u 
korist poljoprivrednika. 
• Kako bi se unaprijedila suradnja među poljoprivrednicima 
potrebno je uvesti jasna i provediva pravila o kolektivnom 
udruživanju i ona iz područja prava tržišnog natjecanja. To 
je jedini način na koji bi se proširile zakonske mogućnosti 
udruživanja i kooperacije. Pojednostavljivanjem regulative 
oko kooperativnog pregovaranja tako da kada se odluče na 
pregovore, poljoprivrednici ne moraju kupovati pravni savjet.  
• Kako bi se olakšao pristup izvorima financiranja treba iskoristiti 
potencijal financijskih instrumenata. Europska investicijska banka 
(EiB) bi se mogla uključiti u smislu kreditnih jamstva i izvoznih 
kredita. 
• U odnosu na pitanje upravljanja rizikom potrebno je unaprijediti 
postojeće instrumente. Oni trebaju postati atraktivniji i 
koherentniji za poljoprivrednike, dok ih je potrebno osvijestiti i 
podučiti o ročnim ugovorima kako bi smanjili rizike. 

U HrVATsKOj jE 
ZAPOčElA jAVNA 
rAsPrAVA O ZAKONU 
O NEPOšTENiM 
TrGOVAčKiM 
PrAKsAMA 

!
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globalni forum suradnjameđunarodni odnosi zaštita tržišnog natjecanja razmjena iskustava

Predstavnica Hrvatske prvi puta na  
OECD-ovom Odboru za tržišno natjecanje
U okviru brojnih tema vezanih za tržišno natjecanje, predstavljena je Hrvatska i prezentiran rad AZTN-a

Nakon što je u lipnju 2016. 
republika Hrvatska u sta-

tusu države nečlanice sudionice 
primljena u OECD-ov Odbor za 
tržišno natjecanje, u studenom 
je prvi puta u radu toga tijela su-
djelovala predstavnica AZTN-a, 
mr. sc. ljiljana Pavlic, članica Vi-
jeća za zaštitu tržišnog natjeca-
nja. riječ je o redovitom sastan-
ku Odbora koji se održava dva 

sudjelovanje u radu Odbora za 
tržišno natjecanje pretpostavlja 
aktivan angažman kroz pismene 
i usmene doprinose temama, 
barem dva puta godišnje. 

Istodobno, kroz sudjelovanje 
u Odboru, AZTN će steći izrav-
ni uvid u najbolje prakse moder-
noga svijeta po pitanju tržišnog 
natjecanja, što će potaknuti i 
naše druge resore da prepo-
znaju korist od ojačane stručne 
razmjene s OECD-om, koja im 
stoji na raspolaganju kao državi 
nečlanici.

Odbor je otvoren za sve dr-
žave članice OECD-a, pridruženi 
član je rumunjska, a status sudi-
onika, uz Hrvatsku i Kazahstan, 
imaju još neke države EU-a kao 
što su Bugarska, latvija, litva i 
Malta te još 11 država izvan eu-
ropskog kontinenta.

Nastavno na sastanak Od-
bora, predstavnica AZTN-a je 
na dvodnevnom OECD-ovom 
Globalnom forumu održala pre-
zentaciju o istraživanjima tržišta 
kao važnom alatu u promicanju 
tržišnog natjecanja navodeći kao 

Globalnog foruma. Na Global-
nom forumu ove godine se ra-
spravljalo o neovisnosti tijela 
za zaštitu tržišnog natjecanja, 
kaznama za povrede propisa o 
zaštiti tržišnog natjecanja te o 
zaštiti tržišnog natjecanja i zašti-
ti ljudskih prava. a

puta godišnje u Parizu, od toga 
jednom zajedno s OECD-ovim 
Globalnim forumom. 

s obzirom da je riječ o pr-
vom takvom sastanku na kojem 
sudjeluju, predstavnici Hrvat-
ske i Kazahstana su posebno 
pozdravljeni, a u okviru brojnih 
tema vezanih za tržišno natje-
canje, predstavljena je Hrvat-
ska i prezentiran rad AZTN-a. 

! GFC prilika za dijalog članica i nečlanica   
OECD-ov Globalni forum za tržišno natjecanje (GFC) redovno 
okuplja visoke dužnosnike iz područja zaštite tržišnog natjecanja 
iz cijeloga svijeta. Devedesetak tijela za zaštitu tržišnog natjecanje 
trenutno sudjeluje na forumu. GFC je prilika za dijalog između 
zemalja članica OECD-a i onih koje to nisu. razmatranja 
se temelje i na radu Odbora za tržišno natjecanje  koje je 
postiglo značajne rezultate u mnogim zemljama, među ostalima, 
tu su dobrovoljno prihvaćanje tzv. najbolje prakse, značajna 
konvergencija u analizama, stvaranje čvrste mreže suradnje 
tijela koje provode propise o zaštiti tržišnog natjecanja i jačanje 
suradnje u području ocjena međunarodnih koncentracija, 
istragama kartela i drugim predmetima. Budući da je pažnja 
GFC-a usmjerena na razvoj, on se zalaže i za širi dijalog između 
same politike tržišnog natjecanja i drugih politika koje su temelj 
gospodarskog razvoja. 

primjere AZTN-ova istraživanja 
tržišta osiguranja, tržišta naftnih 
derivata i tržišta maloprodaje te 
je održala i niz bilateralnih sasta-
naka s predstavnicima međuna-
rodnih organizacija te agencija 
za zaštitu tržišnog natjecanja iz 
zemalja sudionica OECD-ovog 
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Postupak protiv Immoweba 
belgijska je agencija za zaštitu 
tržišnog natjecanja pokrenu-
la u siječnju 2015. zbog spor-
ne MFN odredbe (odredba o 
najpovlaštenijoj naciji/kupcu) u 
ugovorima između immowe-
ba i razvojnih inženjera koji ra-
zvijaju programe za agencije za 
nekretnine, kako bi tim agen-
cijama omogućili automatsko i 
brzo prenošenje nekretnina iz 
svog portfelja na immowebo-
ve internetske stranice. Nakon 
što je obaviješten o preliminar-
noj analizi belgijske agencije, 
immoweb je odlučio ponuditi 
obveze s ciljem okončanja po-
stupka. immoweb se tako ob-
vezuje, između ostaloga, jedno-
strano ukinuti MFN odredbe i 
ne ugrađivati ih u buduće spo-
razume s programerima tije-
kom sljedećih pet godina. Time 
je belgijsko tijelo okončalo po-
stupak uz priopćenje da ne 
zauzima stav o tome je li Im-
moweb korištenjem spornih 
odredbi povrijedio pravila o tr-
žišnom natjecanju. a

Europska komisije ocijenila je 
uvjetno dopuštenom koncen-
traciju u sektoru brodara linij-
ske plovidbe između njemač-
kog Hapag-lloyda i arapskog 
UAsC jer bi mogla imati  negati-
van učinak na tržišno natjecanje 
na trgovačkim rutama u sjever-
noj Europi i sjevernoj Americi. 
Koncentracijom dolazi do spa-
janja dva konkurenta u poslova-
nju brodara linijske plovidbe i do 
stvaranja petog najvećeg podu-
zetnika na svijetu u sektoru li-
nijske plovidbe. Hapag-lloyd i 
UAsC nude svoje usluge na tr-
govačkim rutama kroz sporazu-
me o suradnji sa drugim linijskim 
brodarima (konzorciji). Proved-
bom koncentracije stvorile bi se 
veze na trgovačkoj ruti sjeverna 
Europa- sjeverna Amerika izme-
đu više konzorcija u kojima su 
članovi sudionice koncentraci-
je članovi. Time bi oni mogli zna-
čajno utjecati na kapacitete i ci-
jene na velikom dijelu tih tržišta, 
te je zbog toga prihvaćena mjera 
da UAsC prekine svoje članstvo 
u spornom konzorciju. a

U Obavijesti o preliminarno utvr-
đenim činjenicama u postupku 
norveška agencija za zaštitu tr-
žišnog natjecanja optužila je Tele-
nor za zlouporabu vladajućeg po-
ložaja i najavila namjeru da im za 
tu povredu izrekne kaznu od 906 
švedskih kruna (100 mil. eura). 
Telenor je, prema Obavijesti, zlo-
rabio vladajući položaj i spriječio 
ulazak konkurenta, treće mobilne 
mreže. Norveška je jedna od ze-
malja u Europi koja ima samo dvi-
je mobilne mreže Telenor i Telia, 
stoga je ulazak treće mreže klju-
čan za jačanje tržišnog natjecanja 
na norveškom tržištu mobilne 
telefonije. Telenor je zlouporabu 
provodio između 2010. i 2014., a 
sastojala se u nepovoljnim uvjeti-
ma pristupa mreži u vrijeme kada 
se treća mreža tek izgrađivala. Ti 
su uvjeti umanjili profitabilnost 
izgradnje treće mreže. Također, 
zlouporaba se sastojala i u skla-
panju ugovora o ekskluzivnoj op-
skrbi sa četiri mobilna operatera 
čime se smanjila sposobnost tre-
će mreže da dobije korisnike. a

Odluke AZTN-a 
objavljene u studenome 
2016.

• Hrvatska gospodarska 
komora - Uvjeti korištenja 
usluge poreznog savjetovanja 
članica HGK - mišljenje

• Državna geodetska uprava 
- Nacrt prijedloga Zakona 
o izmjenama i dopunama 
Zakona o državnoj izmjeri 
i katastru nekretnina - 
Mišljenje

• AZTN protiv strukovne 
škole Gospić, Gospić - 
rješenje o odbacivanju 
inicijative

• Ministarstvo pomorstva, 
prometa i infrastrukture - 
Nacrt prijedloga Zakona 
o mjerama za smanjenje 
troškova postavljanja 
elektroničkih komunikacijskih 
mreža velikih brzina - Mišjenje

• lider Express d.o.o., Zagreb 
- Dopuna prijave za obavljanje 
zamjenskih poštanskih 
usluga - zahtjev HAKOM-a - 
Mišljenje 

• Ministarstvo financija - 
Konačni prijedlog Zakona 
o upravnim pristojbama - 
Mišljenje

Obveze vodećeg 
belgijskog posrednika 
za nekretnine

Uvjetno odobrenje 
brodarske 
koncentracije

Norveška 
optužila Telenor 
za zlouporabu 
vladajućeg položaja latvijsko vijeće za zaštitu tr-

žišnog natjecanja kaznilo je se-
dam poduzetnika s iznosom 
od 52 000 eura zbog koordi-
nacije njihovih aktivnosti u 29 
javnih natječaja državne že-
ljezničke tvrtke VAs latvijas 
dzelzcejš, te je tako okončan 
postupak pokrenut na inicija-
tivu državnog ureda za borbu 
protiv korupcije koji je imao 
saznanja o mogućem zabra-
njenom sporazumu. svi po-
stupci nabave odnosili su se 
na radove izgradnje i popra-
vaka u različitim regijama la-
tvije u razdoblju između 2011. 
i 2014. godine. Zbog razmje-
ne informacija među karteli-
stima fer natjecanje u postup-
ku nadmetanja je eliminirano, 
a dane ponude nisu si među-
sobno konkurirale. Od se-
dam kažnjenih poduzetnika 
dva su dobila smanjenje kazne 
– zbog obvezivanja na spreča-
vanje povrede, odnosno pri-
znavanja krivnje i obvezivanja 
na unapređenje korporativnog 
upravljanja. a

Kazne u latvijskom 
željezničkom 
sektoru
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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 
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