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Predmet: Grad Kutina i Moslavački list d.o.o., Kutina
- ocjena dopuštenosti koncentracije
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, sukladno članku 21. stavcima 5. i 6. i članku 32. točki
1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.),
objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje pisanih primjedaba i mišljenja o koncentraciji
1. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, OIB: 54882480048 (dalje u tekstu: AZTN)
zaprimila je 17. svibnja 2022. potpunu prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika
(dalje u tekstu: prijava koncentracije) koja nastaje stjecanjem samostalne kontrole na trajnoj
osnovi poduzetnika Grad Kutina, sa sjedištem u Kutini, Trg kralja Tomislava 12, OIB:
41888874500 (dalje u tekstu: Grad Kutina), nad poduzetnikom Moslavački list d.o.o., sa
sjedištem u Kutini, Ivana Gorana Kovačića 25, OIB: 38734276515 (dalje u tekstu: Moslavački
list), promjenom iz zajedničke u samostalnu kontrolu, u smislu odredbe članka 15. stavka 1.
točke 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.,
dalje u tekstu: ZZTN).
Prijavu koncentracije dostavili su AZTN-u na ocjenu zajednički, poduzetnik Moslavački list,
zastupan po Josipu Gračakoviću, direktoru i Grad Kutina, zastupan po gradonačelniku Zlatku
Babiću.
Prijava koncentracije je podnesena sukladno člancima 19. i 20. ZZTN-a i odredbama članka
36. Zakona o medijima („Narodne novine“, br. 59/04., 84/11. i 81/13.), i odredbama Uredbe o
načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika („Narodne novine“, br.
38/11.).
2. Stjecatelj u predmetnoj koncentraciji je Grad Kutina sa sjedištem u Kutini, Trg kralja
Tomislava 12, OIB: 41888874500. Grad Kutina će stjecanjem dodatnih udjela u
Moslavačkom listu, iz zajedničke kontrole, temeljem Društvenog ugovora prema kojem može
valjano odlučivati, steći samostalnu kontrolu.
Grad Kutina se u smislu članka 3. ZZTN-a smatra poduzetnikom budući da su poduzetnici i
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kada izravno ili neizravno djeluju na
tržištu.

3. Ciljni poduzetnik Moslavački list d.o.o. sa sjedištem u Kutini, Ivana Gorana Kovačića 25,
upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080139491, OIB: 38734276515.
Osnovna djelatnost Moslavačkog lista je izdavanje mjesečnih tiskanih izdanja.
4. Koncentracija iz točke 1. ovog poziva imat će učinak na tržištu prodane naklade
mjesečnog periodičkog tiska na području Sisačko-moslavačke županije.
5. AZTN poziva sve poduzetnike koji djeluju na navedenom mjerodavnom tržištu, kao i sve
poduzetnike koji djeluju na drugim tržištima na kojima bi navedena koncentracija mogla imati
učinke (uzlazna, silazna, susjedna tržišta), strukovne udruge, udruge poslodavaca, udruge
za zaštitu potrošača te ostale osobe koje nisu stranke u predmetnom postupku, odnosno
konkurenti sudionika predmetne koncentracije, ali za koje se može razumno pretpostaviti da
imaju saznanja o odnosima na navedenim mjerodavnim tržištima, na dostavu svojih
primjedaba, stavova i mišljenja o mogućim konkretnim značajnim učincima koncentracije iz
točke 1. ovoga poziva na njihovo poslovanje, kao i na moguće značajne učinke te
koncentracije na tržišno natjecanje na navedenom tržištu.
Primjedbe, stavovi i mišljenja moraju biti dostavljeni AZTN-u u pisanom obliku putem e-pošte
na adresu: agencija.ztn@aztn.gov.hr, ili poštom, pozivom na poslovni broj KLASE: UP/I 03403/21-02/016, u roku od deset (10) dana od dana objave ovog poziva, odnosno najkasnije do
27. svibnja 2022., sukladno članku 21. stavku 6. točki 4. ZZTN-a.
AZTN očekuje da će tako prikupljeni podaci pridonijeti pojašnjenju, odnosno boljem
razumijevanju odnosa i stanja na navedenim mjerodavnim tržištima.
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