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nakladništvo tjedne novine oglašavanjemediji tiskani mediji dnevne novine

Styria grupa najjača na tržištu prodaje, 
a Hanza Media na tržištu oglašavanja 
 u dnevnim novinama
  AZTN-ovo istraživanje tržišta tiska u 2016. godini pokazalo je da su svi 
    pokazatelji u padu – prodaja, oglašavanje i trgovina. Međutim, za razliku od 
      znatnog smanjenja prihoda od oglašavanja u dnevnom tisku, tjedni tisak u 
         2016. godini bilježi svega jedan posto pada prihoda od oglašavanja

Agencija za zaštitu tržišnog na-
tjecanja je provela ispitivanje 

tržišta tiska u Hrvatskoj u 2015. i 
2016. godini, s ciljem utvrđivanja 
tržišnih udjela poduzetnika koji 
djeluju na tom tržištu, kako bi 
raspolagala bazom podataka 

s naglaskom na strukturi 
konkretnog tržišta. 

Istraživanjem su 
obuhvaćeni podu-

zetnici iz Upisni-
ka o izdavanju i 
distribuciji tiska 
sukladno Zako-
nu o medijima, 
koji vodi Hrvat-
ska gospodarska 
komora (HGK), a 
uzorak u istraži-
vanju predstav-
ljala su ukupno 
53 novinska 

ga, uređuje način zaštite tržišnog 
natjecanja na području javnog 
informiranja. ZoM utvrđuje da 
je nedopuštena svaka koncen-
tracija poduzetnika na tržištu 
naklade općeinformativnih dnev-
nika odnosno na tržištu općein-
formativnih tjednika, kojom bi 
tržišni udjel sudionika konkretne 
koncentracije poduzetnika na-
kon njene provedbe prelazio 40 
posto ukupno prodane naklade 
na teritoriju Hrvatske. 

Dakle, tržišni udjeli se na tom 
tržištu računaju isključivo prema 
kriteriju broja primjeraka pro-
danih na području Hrvatske bez 
obzira na zemljopisnu raspro-
stranjenost prodaje dnevnika i 
tjednika (nacionalne i regionalne 
novine). Tržište stoga uključuje 
lokalne, regionalne i nacionalne 
dnevnike i tjednike (kao podvr-

nakladnika i distributera tiska. 
Analizom su obuhvaćena tržišta 
naklade tiska (općeinformativni 
dnevnici i tjednici), tržišta oglaša-
vanja u općeinformativnim dnev-
nicima i tjednicima te tržištima 
trgovine tiskom na području Re-
publike Hrvatske.  

Pravni okvir
Tržište tiska u Hrvatskoj regu-
lirano je Zakonom o medijima 
(ZoM) kao osnovnim propisom. 
Tim se propisom između ostalo-

ISTRAžIvANjeM SU oBUHvAćeNA 
TRžIšTA NAKlADe TISKA 
(oPćeINFoRMATIvNI DNevNIcI I 
TjeDNIcI), TRžIšTA oGlAšAvANjA 
U DNevNIcIMA I TjeDNIcIMA Te 
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ste tiska s obzirom na zemljopi-
snu rasprostranjenost prodaje 
tiska, njihov programski sadržaj, 
ciljane skupine čitatelja i sl.), te 
ga definira kao jedinstveno trži-
šte naklade općeinformativnog 
tiska. S obzirom na tako defi-
nirano mjerodavno tržište, u 
strukturu tržišnih udjela uključu-
ju se i tržišni udjeli stranog tiska 
prodanog u Hrvatskoj.

Tržište prodane naklade 
dnevnika
Prodana naklada svih općeinfor-
mativnih dnevnika u  Hrvatskoj u 
2016. godini iznosila je 73,7 mili-
juna primjeraka te je u odnosu na 
prethodnu godinu smanjena za 8 
posto. Pad prodane naklade bi-

jedničkog udjela. Treća grupacija 
– Glas Istre u kojoj su nakladni-
ci “Novog lista”, “Glasa Istre”, i 
“Zadarskog lista” - u 2016. go-
dini je imala zbirni tržišni udjel 
između 10 i 20 posto. Kontrolu 
nad nakladnicima ta tri dnevna li-
sta je u srpnju 2016. preuzela JOJ 
Media House, a.s. iz Slovačke. 

Pokazatelji koncentriranosti 
tržišta općeinformativnih dnev-
nika ukazuju da je riječ o vrlo 
koncentriranom tržištu te se ne 
bilježi znatnija promjena u od-
nosu na 2015. godinu. Naime, 
pokazatelj koncentracije CR4, 
odnosno zajednički tržišni udjeli 
četiri najprodavanija općeinfor-
mativna dnevnika iznosi 83,38 u 
usporedbi s 83,35 posto koliko 

je bio u 2015. godini. Herfindahl-
Hirschmanov indeks (HHI) trži-
šta općeinformativnih dnevnika 
je u 2016. godini iznosio 2.146 
bodova dok je u 2015. bio 2.141 
bodova, što također ukazuje na 
visoku koncentriranost mjero-
davnog tržišta. 

Tržište prodane naklade 
tjednika
U Hrvatskoj je u 2016. godini 
prodano ukupno 4,3 milijuna pri-
mjeraka općeinformativnih tjed-
nika. Riječ je prodaji svih tjed-
nika, bez obzira na zemljopisnu 
rasprostranjenost prodaje (naci-
onalni ili regionalni). To je pad od 
13 posto u odnosu na prethodnu 
godinu. Pad prodane naklade bi-
lježi većina tjednika, uz iznimku 
“Hrvatskog tjednika”, “Naciona-
la” , “Malog podravskog” i “Bje-
lovarskog lista”. Najprodavaniji 
tjednik je “7Dnevno”, koji izlazi u 
nakladi poduzetnika Portal dnev-
no d.o.o. u stečaju. Međutim i taj 
tjednik i u 2016. ima izraženi pa-
dajući trend prodaje. Drugi po 
prodanoj nakladi je tjednik “Glo-
bus”, nakladnika Hanza Medije, 
dok je treći tržišni takmac tjed-
nik “Međimurje”, nakladnika List 
Međimurje d.o.o. iz Čakovca. Sva 
tri tjednika bilježe tržišne udjele 
između 10 i 20 posto. 

Tržište oglašavanja  
u tisku
Oglašavanje u općeinformativnim 
dnevnicima i tjednicima čini više 

od 75 posto ukupnog prihoda 
nakladnika ostvarenog oglašava-
njem. Ukupni prihod nakladnika 
od oglašavanja u dnevnicima je u 
2016. godini iznosio 167 milijuna 
kuna te je bio 12 posto manji u 
odnosu na prethodnu godinu. 
Pri tome svi nakladnici, izuzev 
nakladnika Novog lista, bilježe 
zamjetan pad prihoda od oglaša-
vanja u dnevnicima. 

Dva vodeća nakladnika dnev-
nika po potrošnji oglašivača u 
2016. godini su Hanza Media 
d.o.o. i Večernji list d.o.o. koji 
drže nešto manje od polovine 
tržišta oglašavanja u općeinfor-
mativnim dnevnicima. 

Na tržištu oglašavanja u 
dnevnicima tržišni lider je, s 
udjelom između 20 i 30 posto, 
nakladnik “Jutarnjeg lista”, Han-
za Media Grupa. Kad se udjelu 
toga nakladnika pribroji i tržišni 
udjel “Slobodne Dalmacije”, tre-
ćeg tržišnog takmaca s 10 do 20 
posto udjela na tržištu, Hanza 
Media Grupa je najjača grupacija 
na tržištu oglašavanja u dnevnom 
tisku. 

“Večernji list” je druga dnev-
na novina prema visini udjela od 
oglašavanja (20-30 posto), dok 
se drugi član grupacije – dnev-
nik “24 sata” - s tržišnim udje-
lom od 10 do 20 posto, nalazi 
na petom mjestu. Promatrano 
zbirno, Styria grupa Hrvatska je 
druga grupacija po snazi na trži-
štu oglašavanja u dnevnim novi-
nama. Novi list se nalazi na če-

Ukupna prodana naklada 
općeinformativnih dnevnika u 
Hrvatskoj u razdoblju od 2013.  
do 2016. (u broju primjeraka)

2013.         2014.         2015.         2016.

10
0.

31
3.

32
9

91
.2

40
.5

94

80
.2

74
.1

21

73
.6

94
.7

91

Izvor: podnesci poduzetnika, obrada: AZTN
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lježe svi općeinformativni dnev-
nici. Najveću prodanu nakladu u 
2016. godini, kao i u prethodne 
četiri godine, ostvario je dnevnik 
“24sata” (Styria grupa Hrvatska), 
temeljem koje ostvaruje tržišni 
udjel između 30 i 40 posto. Slije-
di ga “Jutarnji list” (Hanza Media 
Grupa) s tržišnim udjelom izme-
đu 20 i 30 posto, dok je treći 
tržišni takmac po prodajnoj na-
kladi “Večernji list” (Styria grupa 
Hrvatska) čiji se tržišni udio kre-
će između 10 i 20 posto. 

Značajnu prodanu nakladu 
ostvarili su i nakladnici općein-
formativnih dnevnika “Slobodna 
Dalmacija” (Hanza media Grupa) 
i “Novi list” (Glas Istre). Oba su 
dnevnika regionalnog karaktera 
i također bilježe pad prodaje u 
odnosu na 2015. godinu, a tržišni 
udjeli im se kreću od pet do 10 
posto. 

Promatrano prema vlasnič-
kim grupama, na tržištu opće-
informativnih dnevnika najveći 
tržišni udjel ima Styria grupa Hr-
vatska (u većinskom vlasništvu 
Styria AG), koja putem “24 sata” 
i “Večernjeg lista” na tržištu bi-
lježi udjel između 50 i 60 posto, 
uz blagi pad tržišnog udjela u od-
nosu na prethodnu godinu.

Hanza media Grupa je, pu-
tem zajedničkog tržišnog udjela 
“Jutarnjeg lista” i “Slobodne Dal-
macije” na tržištu općeinforma-
tivnih dnevnika u 2016. godini 
imala udjel između 30 i 40 posto 
te je zabilježen blagi porast za-
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tvrtom mjestu po snazi tržišnog 
udjela (10-20 posto), a za razliku 
od konkurenata, bilježi neznatan 
pad prihoda od oglašavanja. 

Ostala četiri nakladnika op-
ćeinformativnih dnevnika (Glas 
Slavonije, Glas Istre, Zadarski 
list i La Voce del Popolo) u 2016. 
godini su ostvarili pojedinačne 
tržišne udjele manje od 10 po-
sto. HH indeks na ovom mjero-
davnom tržištu je u 2016. godini 
iznosio 1.663 bodova (u 2015. 
godini je iznosio 1.668 bodova) 
što ukazuje na umjereno kon-
centrirano tržište. 

Za razliku od znatnog sma-
njenja prihoda od oglašavanja u 
dnevnom tisku, tjedni općein-

imaju regionalni i lokalni tjednici. 
Stoga je, promatrajući pojedinač-
no nakladnike općeinformativnih 
tjednika, vodeći tržišni udjel od 
10 do 20 posto ostvario tjednik 
“Dubrovački vjesnik” (nakladnik 
Dubrovački vjesnik d.o.o. koji 
posluje u sastavu Hanza Media 
Grupe) čime je zadržao lider-
sku poziciju iz prethodne go-
dine. Najveći konkurent su mu  
“Varaždinske vijesti” (nakladnik 
Varaždinske vijesti d.o.o.), dok 
je treći tržišni takmac tjednik 
“Globus” (nakladnik Hanza Me-
dia Grupa). Dakle, zbirni udjel 
Hanza Media Grupe na ovom tr-
žištu je u 2016. iznosio od 20 do 
30 posto. a

! Tržište trgovine tiskom
U 2016. godini jedino je Tisak 
d.d., Zagreb sudjelovao na 
tržištu trgovine tiskom na 
veliko (distribucija tiska) te 
je u toj djelatnosti zabilježio 
pad prihoda.Kada je riječ o 
tržištu trgovine tiskom na 
malo, Agencija je u istraživanju 
promatrala isključivo prodaju 
na prodajnim mjestima 
specijaliziranim za prodaju 
tiska i duhanskih proizvoda, u 
vlasništvu ili najmu distributera 
u kioscima ili čvrstim objektima, 
prodaju u kioscima ostalih 
poduzetnika, koji nisu primarno 
distributeri, prodaju putem 
pretplate i kolportaže (izravna 
prodaja od strane novinskih 

nakladnika) te prodaju putem 
“Newspaper Direct” licencnog 
tiskanja stranog tiska preko 
mrežnih stranica za hotele. 
Drugim riječima, u istraživanje 
nije uključena prodaja na drugim 
nespecijaliziranim prodajnim 
mjestima kao ni prodaja 
poduzetnika sa specijaliziranim 
prodavaonicama tiska  
koji, međutim, ne raspolažu 
mrežom odnosno lancem 
maloprodajnih mjesta. Prema 
pokazateljima poslovanja u 2016. 
godini, ukupno ostvaren prihod 
od trgovine na malo tiskom 
iznosio je 362,7 milijuna kuna, 
što je u odnosu na prethodnu 
godinu pad od 5 posto.  
Većina nakladnika bilježi trend 

rasta maloprodajnih  
aktivnosti, osim nakladnika 
“Večernjeg lista”, “Slobodne 
Dalmacije” a i “Glasa Slavonije”, 
dok «klasičnim» i najznačajnjim 
trgovcima na malo tiskom (Tisak 
i iNovine) koji imaju najveći broj 
specijaliziranih maloprodajnih 
mjesta, prihodi u odnosu na 
2015. padaju. Međutim, budući 
da je većina novinskih nakladnika 
zabilježila rast prihoda od 
trgovine na malo tiskom, 
izvjesno je kako je riječ o jačanju 
aktivnosti izravne prodaje 
krajnjim potrošačima i putem 
pretplate, čime se nastoji ojačati 
neovisnost od distributera  
tiska i time zadržavanje dijela 
prihoda.
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formativni tisak u 2016. godini 
bilježi neznatan pad prihoda, od 
svega jedan posto. 

Ukupni prihod od oglašavanja 
u tjednicima u toj je godini izno-
sio 27,77 milijuna kuna, a obiljež-
je toga mjerodavnog tržišta je i 
činjenica da najveće i relativno 
stabilne prihode od oglašavanja 

AZTN-ova konferencija 
kroz dva panela
Program Međunarodne kon-

ferencije kojom će Agencija 
za zaštitu tržišnog natjecanja 15. 
studenoga 2017. obilježiti 20 go-
dina rada, odvijat će se kroz dva 
panela. 

Prvi panel “20 godina AZTN-a 
- dosadašnja iskustva i budući iza-
zovi” moderirat će Vesna Parlj, 
zamjenica predsjednika Vijeća za 
zaštitu tržišnig natjecanja, a sudi-
onici panela su prof. dr. sc. Sini-
ša Petrović s Pravnog fakulteta 
u Zagrebu koji će izložiti temu: 
“Agencija za zaštitu tržišnog na-
tjecanja de lege ferenda - pogled 
izvana”. Dr.sc. Vlatka Butorac 
Malnar s Pravnog fakulteta u ri-
jeci prezentirat će svoje viđenje 
AZTN-a kao predvodnika pri-
mjene eU prava u Hrvatskoj, dok 
će izv.prof.dr.sc. Jasminka Pe-
cotić Kaufman s ekonomskog 
fakulteta u Zagrebu dati pogled 
unaprijed iz perspektive AZTN-a. 

Na drugom panelu raspravljat 
će se o sudskoj zaštiti u predme-
tima zaštite tržišnog natjecanja, 
a panelom će moderirati Mario 
Krka, partner u Odvjetničkom 
društvu Divjak, Topić&bahtijarević. 
Uvodno će analizu 20 godina sud-
skog nadzora u sporovima za za-
štitu tržišnog natjecanja dati doc. 
dr. sc. Dubravka Akšamović 

s Pravnog fakulteta u Osijeku, a 
na panelu će sudjelovati i pred-
stavnik Visokog upravnog suda 
republike Hrvatske te dr. Miloje 
Obradović, Predsjednik Komisi-
je za zaštitu konkurencije repu-
blike Srbije i Andrej Matvoz, 
direktor slovenske Agencije za 
zaštitu tržišnog natjecanja. 

AZTN-ovu konferenciju u 
hotelu Dubrovnik otvorit će 
Mladen Cerovac, mag.iur., 
predsjednik Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja, Darinko 
Kosor, predsjednik Odbora za 
gospodarstvo Hrvatskog sabora, 
Nataša Mikuš Žigman, držav-
na tajnica Ministarstva gospo-
darstva, poduzetništva i obrta te 
Despina Pachnou iz OeCD-
ovog Odbora za tržišno natje-
canje i Ante Galić, predsjednik 
Visokog upravnog suda republi-
ke Hrvatske. a

TeMA PrVOG 
PANelA je rAD 
AZTN-A, A DrUGOG 
SUDSKA ZAšTITA 
U PreDMeTIMA 
ZAšTITe TržIšNOG 
NATjeCANjA
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Pravilnik o cijenama Komora šumara mora 
uskladiti s propisima o tržišnom natjecanju  
Ovlast Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije da donosi Pravilnik o cijenama je nesporna. 
No, AZTN smatra da prilikom donošenja cjenika, Komora ne bi smjela odrediti cijene u minimalnom ili 
fiksnom iznosu, a njezini članovi ne smiju biti sankcionirani ako imaju interes primjenjivati cijene niže  
od propisanih 

Agencija za zaštitu tržišnog 
natjecanja je temeljem pod-

neska Hrvatske komore inženje-
ra šumarstva i drvne tehnologije 
dala mišljenje na Prijedlog Pra-
vilnika o cijenama usluga i stan-
dardu usluga. Radi sveobuhvat-
ne analize Prijedloga Pravilnika, 
AZTN je dodatno izvršio uvid i 
u Statut Komore i Kodeks stru-
kovne etike ovlaštenih inženjera 
šumarstva i drvne tehnologije.

Podrobna analiza propisa po-
kazala je da Komora, osim što 
određuje minimalne odnosno 
fiksne cijene za usluge ovlaštenih 
inženjera, ujedno i sankcionira 
svoje članove ako se ne pridrža-
vaju pripisanih odredbi odnosno 
naplaćuju niže cijene od propisa-
nih. 

Naime, aktima Komore je 
propisano (cit.) “...kako je duž-
nost ovlaštenih inženjera na 

cehovska udruženja šumarstvoslobodne profesije posebni propisi drvna tehnologija

4.

pisanih te naplati manje od svote 
ugovorene na temelju Pravilnika 
o cijenama usluga, to se smatra 
težom povredom dužnosti i ugle-
da inženjera”.  

Apsolutna zabrana 
minimalnih cijena
Uvažavajući nespornu ovlast 
Komore da temeljem posebnog 
propisa donosi Pravilnik o cije-
nama, AZTN je u svom mišljenju 
posebno istaknuo da njezino po-
stupanje pritom ne smije biti u 
suprotnosti s propisima o zaštiti 
tržišnog natjecanja.  

Prilikom donošenja Pravilnika 
odnosno cjenika, Komora ne bi 
smjela odrediti cijene u minimal-
nom ili fiksnom iznosu, jer njezi-
ni članovi, ako imaju ekonomski 
interes, mogu primjenjivati cijene 
niže od onih propisanih cjenikom 
te u tom slučaju ne smiju biti 

sankcionirani od strane Komo-
re. Minimalne i fiksne cijene su u 
smislu propisa o zaštiti tržišnog 
natjecanja apsolutno zabranjene. 
Naime, određivanje cijene sata 
rada na način da to u konačnici 
znači određivanje cijene pružanja 
usluge, izvjesno može utjecati na 
tržišno natjecanje, jer se na taj 
način poduzetnici koji bi se ina-
če natjecali na mjerodavnom tr-
žištu, između ostalog i politikom 
cijena, u pravilu onemogućuju u 
tržišnom natjecanju. Time se, pak, 
uklanjaju tržišni mehanizmi koji 
bi inače utjecali na njihovo troš-
kovno efikasnije poslovanje, na 
stvaranje kvalitetnijih i cjenovno 
prihvatljivijih proizvoda, a kraj-
njim potrošačima onemogućava 
se cjenovni izbor. 

Dodatno, Agencija je istakla 
kako, primjerice, metodologija i 
određivanje standarda u smislu 

zahtjev Komore javiti Komori i 
njenim tijelima značajne podat-
ke vezane za provjeru poštivanja 
minimalnih cijena usluga. Pritom, 

ako ovlašteni inženjer sklopi ili iz-
vrši poslove ispod cijene propisa-
ne Pravilnikom o cijenama usluga, 
konkurira cijenama nižim od pro-
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drvna industrija tržišno natjecanjeslobodne profesije međunarodni odnosi neovisnost

količine norme sati rada u pravilu 
nisu sporni ako je riječ o tehnič-
kim i stručnim odrednicama.  U 
pravilu takva postupanja stru-
kovnih udruženja, odnosno stan-
dardizacija usluga ima pozitivne 
učinke. 

Međutim, određivanje vri-
jednosti odnosno iznosa/cijene 
norme sati rada, bilo bi sporno 
u smislu pravila o zaštiti tržišnog 
natjecanja jer cijena proizvoda/
usluga  koje pojedini poduzetnik 
nudi na tržištu prije svega treba 
biti rezultat odnosa ponude i po-
tražnje odnosno učinkovitog tr-
žišnog natjecanja.

Preporučenim cijenama 
štite se potrošači
S druge strane, određivanje mak-
simalne odnosno preporučene 
cijene u pravilu ima prednost i 
predstavlja zaštitu za potrošače, 
kupce odnosno korisnike usluga 
budući da onemogućuju pružate-
lju usluge određivanje nerealno 
visoke cijene u odnosu na kvali-
tetu usluge/proizvoda. 

Drugim riječima, ovdje je pru-
žatelj usluge samostalan odrediti 
(u pravilu nižu) cijenu pružanja 
usluge do određenog najvišeg 
iznosa, bez bojazni od sankcija. 
Time se osigurava tržišno natje-
canje do visine određenog maksi-
malnog iznosa cijene usluge. 

AZTN dalje navodi kako s 
aspekta prava i politike tržišnog 
natjecanja nije poželjno niti pri-
mjereno kvalitetu usluge vezati 

naručiteljem samostalno odredi 
cijenu, neovisno o konkurentima. 
Pri tom preporučene i maksimal-
ne cijene ne smiju imati učinak 
fiksne cijene, a mogu se temeljiti 
na razmijenjenim informacijama 
o trendu cijena u određenom 
razdoblju ili na podacima o povi-
jesnim cijenama koje su objavile 
neovisne udruge ili organizacije, 
a nikako ne bi smjele odražavati 
namjeru strukovne organizacije 
kojoj je cilj usklađivanje ponaša-
nje njezinih članova na tržištu.  

Stoga je AZTN Komo-
ri ukazao na potrebu usklađi-
vanja Prijedloga Pravilnika o 
cijenama usluga i standardu 
usluga, odnosno podzakonskih 
akata s propisima o zaštiti tržišnog  
natjecanja u najkraćem mogućem 
roku. a 

! Strukovne komore u 
EU napuštaju praksu 
propisivanja cijena 
AZTN dodatno ističe kako 
odluke Europske komisije, 
sudska praksa EU, ali i izvještaji 
država članica EU u području 
tzv. slobodnih profesija, ne 
samo da upućuju na napuštanje 
pristupa propisivanja cijena od 
strane strukovnih komora, jer 
to predstavlja ograničavanje 
tržišnog natjecanja odnosno 
ograničava pad cijena 
usluga, već predviđaju i 
provedbu načela na temelju 

kojeg nacionalno tijelo za 
zaštitu tržišnog natjecanja 
može naložiti neprimjenu 
nacionalnog zakonodavstva 
koje je u suprotnosti s 
člankom 101. (koji se odnosi 
na zabranjene sporazume  
između poduzetnika) i  
člankom 102. UFEU (koji 
se odnosi na zlouporabu 
vladajućeg položaja 
poduzetnika na tržištu), 
naročito ako se odnosi na 
učinke sporazuma kojima se 
izravno ili neizravno utvrđuju 
cijene. 

AZTN jE iZvršio UviD 
i U STATUT KoMorE i 
KoDEKS STrUKovNE 
ETiKE ovlAšTENih 
iNžENjErA 
šUMArSTvA i DrvNE 
TEhNologijE

!

isključivo uz njezinu cijenu, budući 
da je cijena usluge rezultat troš-
kova i očekivane dobiti svakog 
poduzetnika/pružatelja usluge. 

štoviše, cijene bi trebale odra-
žavati znanje i vještinu, efikasnost 
i troškove, a ne biti vezane samo 
uz vrijednost radova ili usluge. 

Konkretno, svakom bi podu-
zetniku, pružatelju usluge treba-
lo omogućiti da u dogovoru s 

Zaključen prvi krug pregovora o 
Direktivi za jačanje neovisnosti

U listopadu je zaključen prvi 
krug pregovora o sadržaju 

Direktive Europskog parlamenta i 
vijeća EU o ovlašćivanju tijela dr-
žava članica nadležnih za tržišno 
natjecanje za učinkovitije provo-
đenje pravila i osiguravanje pra-
vilnog funkcioniranja unutarnjeg 
tržišta čiji jeprijedlog Europska 
komisija objavila u ožujku 2017.

U razdoblju u od lipnja do 
listopada 2017. održavali su se 
sastanci u vijeću EU na kojem 
su delegacije država članica EU 
iznosile Europskoj komisiji svoje 
primjedbe i komentare na prvi 
prijedlog teksta članaka Direk-
tive, a osim pregovora u vijeću, 
predstavnici tijela za zaštitu tr-
žišnog natjecanja država članica  
11. listopada 2017. su sudjelovali 
i na savjetovanju s odborom za 
gospodarska i socijalna pitanja 
Europskog parlamenta, koji je 
izradio svoje izvješće i prijedloge 
izmjena u tekstu Direktive. 

Dosadašnji tijek rasprava po-
kazao je kako sve države članice 
snažno podržavaju zakonodavnu 
inicijativu kojom će se ojačati 
učinkovitost rada tijela za zaštitu 

tržišnog natjecanja. glavni naglas-
ci su potreba da Direktiva uredi 
pitanja neovisnosti i resursa kako 
bi se omogućilo tijelima za zaštitu 
tržišnog natjecanja da neovisno 
određuju svoje prioritete u radu 
i samostalno upravljaju svojim 
proračunom. Ujedno, podržavaju 
da Direktiva uređuje sve istražne 
alate koje države članice trebaju 
imati za uspješnu provedbu pra-
va tržišnog natjecanja. Korisnim 
smatraju i odredbe Direktive o 
uzajamnoj pomoći suradnji naci-
onalnih tijela za zaštitu tržišnog 
natjecanja kada provode predme-
te primjenom članka 101. ili 102. 
UFEU-a. AZTN također snažno 
podržava usvajanje Direktive te 
kao najvažnije izdvaja uređenje 
pitanja neovisnosti i resursa kao 
osnovnih elemenata za učinkovi-
tu provedbu prava tržišnog na-
tjecanja, osobito za male agencije. 
AZTN smatra i da je potrebno 
preciznije urediti odredbe koje se 
odnose na oslobođenje od kazne 
za fizičke osobe, osobito kada je 
riječ o oslobođenju od kaznenog 
progona koje je u isključivoj nad-
ležnosti državnog odvjetništva. a

Sve države članice se zalažu da Direktiva 
uredi pitanja neovisnosti i resursa tijela za 
zaštitu tržišnog natjecanja

www.aztn.hr


odluke AZTN-a objavljene  
u listopadu 2017.

• AZTN protiv F&F Rail d.o.o - 
Rješenje o odbacivanju inicijative

• AZTN protiv Hrvatskog 
autokluba - Rješenje o 
odbacivanju inicijative

• Ministarstvo poljoprivrede 
- Konačni prijedlog Zakona o 
zabrani nepoštenih trgovačkih 
praksi u lancu opskrbe hranom 
- Mišljenje

• Ministarstvo gospodarstva, 
poduzetništva i obrta - obrazac 
Iskaza o procjeni učinaka 
propisa za Zakon o strateškim 
investicijskim projektima 
Republike Hrvatske - Mišljenje

• Državni zavod za intelektualno 
vlasništvo - Nacrt prijedloga 
Zakona o zaštiti neotkrivenih 
znanja i iskustva te poslovnih 
informacija (poslovnih tajni) - 
Mišljenje

• Državna geodetska uprava - 
Nacrt prijedloga Iskaza za Nacrt 
prijedloga Zakona o državnoj 
izmjeri i katastru nekretnina - 
Mišljenje

6.

distribucija web uslugeluksuzna kozmetika tržište podnih obloga tržište dentalnih implantata

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

Mihovil Pavečić, struč. spec. oec., viši stručni referent,
odjel za međunarodnu i europsku suradnju  
mihovil.pavecic@aztn.hr

Njemački Bundeskartellamt 
koristi nove ovlasti za istra-
živanje zaštite potrošača, po 
prvi puta u obliku istraživanja 
tržišta poduzetnika koji imaju 
servise za analizu online pro-
dajnih cijena. Fokus istraživa-
nja je na usporedbi cijena tj. na 
mrežne stranice koje se bave 
usporedbom cijena poduzet-
nika u sektorima turizma, osi-
guranja, financijskih usluga, te-
lekomunikacija i energetike. 

Bundeskartellamt  je nove 
ovlasti za pokretanje sektor-
skih istraga o pitanjima zašti-
te potrošača dobio u lipnju 
2017., kada je Njemačka izmi-
jenila svoje propise o tržišnom 
natjecanju. 

Kako dosad nije bilo tijela 
nadležnog za ispitivanje povre-
da propisa o zaštiti potrošača, 
osim u sektorima hrane i lije-
kova, inicijative vezane uz na-
vodne povrede zaštite potro-
šača rješavale su se privatnim 
tužbama. a

Grčka Agencija za zaštitu tržiš-
nog natjecanja (Hcc) kazni-
la je šest veleprodajnih distri-
butera luksuznih kozmetičkih 
marki u iznosu od gotovo 19 
milijuna eura zbog dogovara-
nja preprodajnih i diskontnih 
cijena s poduzetnicima u ma-
loprodaji. Hcc je u listopadu 
utvrdio da su u razdoblju iz-
među 2005.i 2006. distributeri 
luksuzne kozmetike međusob-
no dogovorili jedinstvene dis-
kontne cijene s poduzetnicima 
u maloprodaji. 

Ranije ove godine, Hcc 
je novčano kaznio osam po-
duzetnika u maloprodaji luk-
suzne kozmetike - sve u vla-
sništvu obiteljskog Hondos 
centra –  iznosom većim od 
milijun eura u prvoj nagodbi 
ikada u slučaju udruživanja u 
kartel u Grčkoj. Hcc je utvr-
dio da su poduzetnici imali do-
govorene maloprodajne cijene 
za svoje franšize u kozmetici 
između 2003. i 2006. godine. a

Francusko tijelo za zaštitu tržiš-
nog natjecanja novčano je kaznilo 
tri poduzetnika i strukovno tijelo 
u proizvodnji podnih obloga zbog 
udruživanja u kartel koji je trajao 
23 godine, sve do 2012. Iznos ka-
zne je 302 milijuna eura u prvoj 
primjeni postupka nagodbe prema 
novim propisima. Kažnjeni podu-
zetnici su vodeći proizvođači Pvc 
i linoleum podnih obloga koji su, 
prema podacima francuskog tije-
la, imali tržišni udio između 65 i 85 
posto. Nove primjene u postupku 
nagodbe prema propisima iz 2015. 
omogućuju poduzetnicima da pre-
govaraju oko visine kazni, čiji najvi-
ši i najniži iznos predlaže tijelo za 
zaštitu tržišnog natjecanja. Podu-
zetnici su novačno kažnjeni zbog 
dogovoranja cijena, međusobnog 
dijeljenja poslovnih povjerljivih in-
formacija, potpisivanja zabranjenog 
sporazuma o neoglašavanju utjeca-
ja proizvoda na okoliš. Kartel je za-
počeo kao izmjena informacija iz-
među poduzetnika koji su kasnije 
pristali na međusobno koordinira-
ne cijene, a ta praksa je potrajala 
do kraja 2012. a

Nove ovlasti 
Bundeskartellamta 
u istraživanju 
tržišta

Grci kaznili kartel 
u veleprodaji 
kozmetičkih 
proizvoda

Francuski proizvođači 
podnih obloga u 
kartelu čak 23 godine 

litvansko vijeće za zaštitu tržišnog 
natjecanja novčano je kaznilo dva 
poduzetnika industrije dentalnih 
implantata sa 175.000 eura, zbog 
zabranjenog utvrđivanja cijena od 
dobavljača (RPM), nakon odbijanja 
mjera praćenja ponašanja podu-
zetnika od strane tuženika koji nije 
pristao sklopiti nagodbu. vijeće je 
utvrdilo da je poduzetnik dobav-
ljač dentalnih implatanata, Tecno-
ss usuglasio minimalne prodajne 
cijene materijala u ugovorima sa 
poduzetnikom UAB Implamedica. 
litvansko vijeće utvrdilo je da se 
zabranjeno utvrđivanje cijena pro-
vodilo u razdoblju od 2011. do 
2016. Poduzetnik UAB Implame-
dica nagodio se s litvanskim vije-
ćem ostvarivši umanjenje novčane 
kazne od 15 posto. Tecnoss je, pak, 
litvanskom vijeću predložio mjeru 
obveznog praćenja ponašanja po-
duzetnika zbog mogućnosti povla-
čenja iz ugovora i time nekažnja-
vanja. litvansko vijeće odbilo je taj 
prijedlog zbog prekasnog uključi-
vanja u nagodbu i grube povrede 
tržišnog natjecanja koje je trajalo 
duže od pet godina. a

Hibridna nagodba u 
slučaju zabranjenog 
utvrđivanja cijena
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