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motornA vozilA osobni Automobili osigurAvAteljitržište osiguranja kAmionski prijevoz poduzetnici

Dobro strukturirano i kompetitivno tržište 
bilježi velike promjene u korist potrošača

AZTN-ovo ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA U 2016. 

Agencija za zaštitu tržišnog 
natjecanja (AZTN) provela 

je sektorsko istraživanje tržišta 
osiguranja motornih vozila, s 
naglaskom na premijski sustav 
i cjenike obveznog osiguranja. 
Cilj je istraživanja bio utvrditi 
promjene na tržištu osiguranja 
motornih vozila u odnosu na 
stanje utvrđeno istraživanjima 
koje je AZTN proveo tijekom 
2013. i 2014. godine.

Rezultati istraživanja prove-
denog za 2016. godinu pokazuju 
kako je tržište obveznog osigu-
ranja u Hrvatskoj kompetitivno i 
dobro strukturirano. 

Također, na tržištu su vidlji-
ve pozitivne promjene u smislu 
značajnije diferencijacije proi-
zvoda i usluga između pojedinih 
društvava za osiguranje, čime 

“INDIVIDuALIZACIjA 
PoLICA” u  
KATEgoRIjI  
oSoBNIH VoZILA

!

Većina osiguravatelja je u osiguranju teretnih vozila ukinula teritorijalni kriterij pri izračunu police obveznog 
osiguranja čime je Hrvatska u značajnoj mjeri postala jedinstvena zona rizika. To se izravno odrazilo na 
povoljnije uvjete i cijene polica obveznog osiguranja za sve cestovne prijevoznike. Pozitivne promjene uočene 
su i u kategoriji osiguranja osobnih vozila kroz veći izbor proizvoda osiguravatelja i povoljnije premije 

se potrošačima proširuje mo-
gućnost izbora. Bilježi se daljnje 
intenziviranje tržišnog natjecanja 
te promjena politike društava za 
osiguranje u dijelu premijskih su-
stava odnosno premija obveznog 
osiguranja.

Ključni pomak na tržištu ob-
veznog automobilskog osigura-
nja za teretna vozila u 2016. je da 
je većina osiguravatelja ukinula 
teritorijalni kriterij pri izračunu 
police obveznog osiguranja. Na 
taj je način Hrvatska, u odnosu 
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na osiguranje teretnih vozila, u 
značajnoj mjeri postala jedin-
stvena zona rizika, što se izravno 
odrazilo na povoljnije uvjete i 
cijene polica obveznog osigura-
nja za sve cestovne prijevoznike. 
AZTN-ovo istraživanje tržišta 
pokazalo je i pozitivne promjene 
u kategoriji osiguranja osobnih 
vozila utemeljene na većem iz-
boru proizvoda koje nude osi-
guravatelji kao i na povoljnijim 
premijama obveznog osiguranja 
za krajnje potrošače. 

To je naročito vidljivo kroz 
trend “individualizacija” police 
obveznog osiguranja.

Obilježja tržišta
u 2016. godini je na tržištu pru-
žanja usluga obveznog i kasko 
osiguranja djelovalo 13 društa-
va za osiguranje. isti konkurenti 
djelovali su na tom tržištu i u 
prethodnom razdoblju. Herfin-

način i dalje koriste kao model 
izračuna funkcionalne premije i 
režijskog dodatka. Taj se model 
temelji na agregiranim statistič-
kim podacima i pokazateljima. 
Međutim, utvrđeno je da poje-
dini osiguravatelji koriste vlastite 
statističke podatke i razvijaju vla-
stitie aktuarske modele. Iz anali-
ziranih premijskih sustava (cjeni-

ka) svih osiguravatelja, razvidno 
je kako je većina osiguravatelja 
imala značajne promjene u dijelu 
politike određivanja zona rizika i 
to ne samo za teretna, već i za 
osobna vozila. Korištenje jedin-
stvene funkcionalne osnovice 
(zone), rezultiralo je pozitivnim 
učincima za prijevoznike u ce-
stovnom prometu. 

S jedne strane, došlo je do 
smanjenja cijena polica obve-
znog osiguranja, a s druge stra-
ne, otklonjene su izrazite razlike 
u cijenama koje su, sukladno ra-
nijem sustavu zona rizika, bile na 
štetu prijevoznika s registracij-
skim oznakama u području viših 
zona rizika.

Usporedba s 2013.
Za usporedbu, rezultati AZTN-
ovog istraživanja tržišta za 2013. 
godinu pokazali su kako je cijena 
police osiguranja za teretno vo-
zilo koje je AZTN u istraživanju 
odabrao kao uzorak, u zoni rizika 
koja je obuhvaćala registracijsku 
oznaku Daruvara (najniža zona 
rizika), u pravilu kod svih dru-
štava za osiguranje iznosila oko 
12.000 kuna, bez ikakve moguć-
nosti izbora povoljnije ponude. 

Nasuprot tome, za registra-
cijske oznake Zagreba i Krapine 
(najviše zone rizika) cijena po-
lice osiguranja u pravilu je kod 
svih osiguravatelja iznosila oko 
22.000 kuna. Naime, sva druš-
tva za osiguranje su pri izraču-
nu premije obveznog osiguranja 

dahl-Hirschmanov indeks (HHI), 
kao pokazatelj koncentriranosti 
tržišta je u 2015. (posljednjoj pu-
noj kalendarskoj godini za koju 
su bili pribavljeni podaci za po-
trebe istraživanja), iznosio oko 
1.500 te bilježi pad u odnosu na 
prethodna razdoblja, što ukazuje 
na kompetitivnu strukturu trži-
šta. 

Prosječna zaračunata premija 
osiguranja iznosila je oko tisuću 
kuna, dok je ukupno zaračunata 
bruto premija obveznog osigu-
ranja od automobilske odgovor-
nosti u 2015. godini iznosila je 
oko 2 milijarde kuna. u odnosu 
na godinu ranije, u 2015. je broj 
izdanih polica porastao za 5,6 
posto. 

Promatrajući osiguravatelje 
pojedinačno, u 2015. godini naj-
veći tržišni udjel na tržištu ob-
veznog osiguranja bilježi Croatia 
osiguranje. Slijede Euroherc osi-

guranje i jadransko osiguranje, 
oba članice koncerna Agram. 
Allianz Zagreb četvrti je po ve-
ličini tržišnog udjela u segmentu 
obveznog osiguranja od auto-
mobilske odgovornosti. Proma-
trano kroz grupacije osiguratelja, 
najveći tržišni udjel ima koncern 
Agram, a slijede Croatia osigura-
nje, Allianz i VIg grupacija.  

Značajne promjene u 
određivanju zona rizika 
AZTN je u ovom istraživanju 
naglasak stavio na utvrđivanje 
činjenica vezanih uz zone rizika 
kao elementa pri izračunu funk-
cionalne premije obveznog osi-
guranja te utvrđivanje činjenica o 
cijenama premija osiguranja s ob-
zirom na registracijska područja. 
u tom dijelu, provedena je i us-
poredna analiza cijena na teme-
lju uzorka vozila. Analiza pokazu-
je da se zone rizika na određeni 

! Promjene u sustavu bonusa
Promjene u odnosu na ranije razdoblje su vidljive i u sustavu 
bonusa što također rezultira većim izborom za osiguranike. 
Naime, neki osiguravatelji odobravaju bonus koji je viši od 
nekadašnjih maksimalnih 50 posto. Također, uvodi se mogućnost 
prijenosa bonusa na, primjerice, supružnika ili obrt. Slične 
pogodnosti bilježe se i za članove uže obitelji. Pojedini 
osiguravatelji za osiguranje osobnih vozila nude i mogućnost 
zadržavanja stečenog bonusa. Riječ je o proizvodu gdje se 
uz doplatak na osnovnu premiju osiguranja od automobilske 
odgovornosti daje pravo osiguraniku na zadržavanje stečenog 
bonusa ukoliko se po polici za koju je plaćen taj doplatak dogodi 
šteta.  

AZTN PoZITIVNo 
oCjENjujE  
PRoVEDENE 
PRoMjENE jER Su 
SADA u VELIKoj 
MjERI oTKLoNjENE 
ZABRINuToSTI KojE 
jE AZTN uTVRDIo 
u PRETHoDNoM 
ISTRAžIVANju

!
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uglavnom koristila iste elemente, 
prije svega teritorijalni element 
sedam zona rizika zasnovan na 
ranije važećem zajedničkom Te-
meljnom premijskom sustavu za 
obvezno osiguranje od automo-
bilske odgovornosti u Republici 
Hrvatskoj. Riječ je o naslijeđe-
nom sustavu koji je na snazi bio 
gotovo tridesetak godina.

Čak više od 50 posto niže 
cijene
AZTN-ovo najnovije istražive-
nje pokazuje da je diferencijacija 
proizvoda i usluga polica obve-
znog osiguranja koju osigurava-
telji nude za istu kategoriju te-
retnih vozila, tri godine kasnije 
rezultirala značajno većim izbo-
rom za prijevoznike. Konkretno, 

više od polovice društava za osi-
guranje promijenilo je poslovnu 
politiku i započelo s primjenom 
jedinstvene zone osiguranja, što 
se odražava na povoljnije uvjete 
i cijene polica obveznog osigura-
nja za sve prijevoznike. Posebno 
je to izraženo kod prijevoznika 
čija teretna vozila nose registra-
cijske oznaka ranije viših zona 
rizika, primjerice, Zagreba i Kra-
pine. 

Ti prijevoznici sada mogu 
ostvariti i više od 50 posto niže 
cijene polica obveznog osigura-
nja u odnosu na ranija razdoblja. 
Pri tome su cijene jedinstvene za 
vozila iste marke i kategorije svih 
prijevoznika u Hrvatskoj, bez 
obzira na registracijsku oznaku 
vozila.  Sa stajališta propisa i po-
litike zaštite tržišnog natjecanja, 
AZTN pozitivno ocjenjuje te 
promjene. ovo osobito zato što 
su sada u velikoj mjeri otklonje-
ne zabrinutosti koje je AZTN 
utvrdio u prethodnom istraživa-
nju. 

Naime, AZTN je, već u ne-
koliko navrata javno isticao kako 
registracijsko područje ne odre-
đuje nužno da prijevoznik svoju 

djelatnost obavlja isključivo 
u tom registracijskom 

području. upravo 
suprotno, prije-
vozničku djelat-
nost u pravilu 
najmanje obi-
lježava regio-

nalni okvir, već u 
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znatnoj mjeri nacionalni ili okvir 
unutarnjeg tržišta Europske unije 
te upravo to ima najveći utjecaj 
na uvjete i stanje konkurentnosti 
prijevozničke djelatnosti. 

Povoljniji uvjeti u 
osiguranju osobnih vozila
Stoga uočene promjene na trži-
štu mogu pozitivno utjecati na 
konkurentnost pojedinih pri-
jevoznika na tržištu Republike 
Hrvatske i na tržištu Eu. Kada 

je riječ o pozitivnim promjena-
ma uočenima u kategoriji osob-
nih vozila, AZTN je utvrdio da 
je osim većeg izbora proizvoda, 
dinamičnije tržišno natjecanje 
dovelo i do povoljnijih uvjeta 
obveznog osiguranja motornih 
vozila. 

Dok su 2013. godini razlike u 
cijeni premija obveznog osigura-
nja u pojedinoj zoni rizika za isto 
vozilo između različitih druš-
tva za osiguranje bile neznatne, 

u 2016. godini se za sve tipove 
vozila koji je AZTN koristio u 
uzorku (niska klasa, niža srednja 
klasa, viša srednja klasa) bilježe 
razlike u cijenama polica obve-
znog osiguranja i veći izbor za 
osiguranike. Trend “individualiza-
cije” police obveznog osiguranja 
temelji se na uvođenju niza no-
vih elemenata izračuna pojedinih 
društava za osiguranje. 

Dob osiguranika – 
parametar pri izračunu
Primjerice, kao novi parametar 
pri izračunu premije osiguranja 
uvedena je “dob osiguranika”. 
Iako se broj kategorija i raspon 
dobne starosti vozača između 
pojedinih društava za osiguranje 
razlikuju, rezultati istraživanja po-
kazuju kako su vozači u 30-tim i 
40-tim godinama prepoznati kao 
najmanje rizična skupina vozača, 
dok mladi vozači predstavljaju ri-
zičniju skupinu. 

Pritom, jedan od anketiranih 
osiguravatelja, za dob osigurani-
ka koristi čak 11 dobnih skupina, 
a drugi samo četiri, što također 
pokazuje diferenciranost ponuda 
polica. K tome, pri određivanju 
rizičnosti vozila pojedini osigura-
vatelji uzimaju u obzir proizvo-
đača vozila i tehničke karakteri-
stike vozila. 

Tako, primjerice, jedan od 
osiguravatelja u premijskom su-
stavu primjenjuje 16 razreda, 
dok drugi isti parametar koristi 
prema 28 razreda vozila. a
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distribucija nekretnine  županijetržište maloprodaje telekomunikacijsko tržište poduzetnici

AZTN odobrio koncentraciju poduzetnika Spar i Billa
Spar će svoju maloprodaju proširiti na Bjelovarsko-bilogorsku, Požeško-slavonsku, Virovitičko-podravsku, 
Vukovarsko-srijemsku i Istarsku županiju. Na području Dubrovačko-neretvanske, Krapinsko-zagorske  
i Ličko-senjske županije koncentracija neće imati nikakvog učinka

Agencija za zaštitu tržišnog 
natjecanja (AZTN) odobri-

la je koncentraciju poduzetnika 
Spar AG (Austrija) i Billa, Billa 
nekretnine i Minaco iz Zagreba.  

Provedbom koncentracije 
Spar AG će, putem Spara Hr-
vatska, preuzeti cjelokupno po-
slovanje Bille, Billa nekretnina 
i Minaca. To podrazumijeva sva 
maloprodajna mjesta Bille te 
upravljanje poslovnim aktivnosti-
ma Billa nekretnina i Minaca. Ri-
ječ je koncentraciji s učinkom na 
tržišno natjecanje na hrvatskom 

na Bjelovarsko-bilogorsku, Po-
žeško-slavonsku, Virovitičko-po-
dravsku, Vukovarsko-srijemsku 
i Istarsku županiju. Na području 

Dubrovačko-neretvanske, Kra-
pinsko-zagorske i Ličko-senjske 
županije koncentracija neće ima-
ti nikakvog učinka. Na objavljeni 
javni poziv za podnošenje mišlje-
nja i primjedbi na koncentraciju 
AZTN nije zaprimio nijednu re-
akciju. Značajka tržišta malopro-
daje u Hrvatskoj je dinamičnost 
i veliki broj konkurenata različite 
tržišne snage. AZTN je ocijenio 
da će provedba ove koncentraci-
je doprinijeti daljnjem smanjenju 
asimetrije na tržištu maloprodaje 
i jačanju tržišnog natjecanja. a

tržištu trgovine na malo mješo-
vitom robom, pretežno hranom, 
pićima i higijenskim proizvodima 
za domaćinstvo. Prema podacima 
iz istraživanja o stanju na trži-
štu maloprodaje koje je AZTN 
proveo za 2015. godinu i poda-
taka koje je dostavio podnositelj 
prijave koncentracije, zajednički 
tržišni udio nakon provedbe kon-
centracije na nacionalnom tržištu 
bit će ispod 10 posto. 

Nešto značajnije udjele Spar  
će imati u Gradu Zagrebu (20-
30 posto) te Osječko-baranjskoj 

i Karlovačkoj županiji (10-20 
posto). Spar će nakon stjecanja 
prodajnih mjesta Bille svoju ma-
loprodajnu djelatnost proširiti 

Vipnetu zeleno svjetlo za preuzimanje Metroneta

AZTN je odobrio koncen-
traciju poduzetnika VIPnet i 

Metronet Telekomunikacija.
Riječ je o koncentraciji na 

tržištu pružanja elektroničkih 
komunikacijskih usluga u nepo-
kretnim mrežama na području 

Republike Hrvatske, s učincima 
na tržišno natjecanje na tržišti-
ma na kojima se preklapaju aktiv-
nosti VIPneta i Metroneta. 

Provedbom koncentracije VI-
Pneta i Metroneta dodatno će se 
povećati rasprostranjenost vlasti-

tom mrežnom infrastrukturom 
na tržištu elektroničkih komu-
nikacijskih usluga u dijelu nepo-
kretnih mreža u novih tridesetak 
gradova, što će imati pozitivne 
učinke na krajnje potrošače koji 
se ne ograničavaju samo na po-

slovni segment prema kojem je 
do sada bio orijentiran Metronet, 
već i na rezidencijalni segment  
tržišta. 

Istodobno, provedbom kon-
centracije stvaraju se pretpo-
stavke za uspostavljanje i intenzi-

viranje infrastrukturnog tržišnog 
natjecanja. 

Na objavljeni javni poziv 
za podnošenje mišljenja i pri-
mjedbi na koncentraciju AZTN  
nije zaprimio nijednu reakciju tr-
žišta. a

Provedbom koncentracije stvaraju se pretpostavke za uspostavljanje i intenziviranje infrastrukturnog tržišnog natjecanja 
na tržištu elektroničkih komunikacijskih usluga u dijelu nepokretnih mreža u novih tridesetak gradova
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tržišno natjecanje zAbrAnjeni sporAzumi poduzetništvopropisi o jAvnoj nAbAvi edukAcijA javni naručitelji

AZTN aktivno predstavlja Vodič za naručitelje 
u otkrivanju i prijavi kartela u javnoj nabavi

u svega mjesec i pol dana od ti-
skanja i objave Vodiča za na-

ručitelje u otkrivanju i prijavi kar-
tela u javnoj nabavi, Agencija za 
zaštitu tržišnog natjecanja imala je 
izrazito proaktivan pristup u pred-
stavljanju te brošure predstav-
nicima institucija koje su obveze 
provoditi postupke javne nabave 
i poduzetnicima dobavljačima koji 
se javljaju na javna nadmetanja.
Naime, s obzirom da je povodom 
donošenja novog Zakona o javnoj 
nabavi u Republici Hrvatskoj u tije-
ku cijeli niz edukacija  za javne na-
ručitelje na kojima se predstavljaju 
odredbe novoga Zakona, AZTN je 
procijenio da sadržaj Vodiča pred-
stavlja komplementarni prilog izo-
brazbi javnih službenika u primjeni 
propisa iz područja javne nabave u 
kontekstu zaštite tržišnog natje-
canja te se aktivno uključio u te 
edukacije s ciljem prezentacije sa-
držaja Vodiča korisnicima. Riječ je 
o praktičnom priručniku koji na-
ručiteljima u postupcima javne na-

AZTN se uključio u edukacije koje se provode vezano uz novi Zakon o javnoj nabavi budući da je procijenio 
kako sadržaj Vodiča predstavlja komplementarni prilog izobrazbi javnih službenika u primjeni propisa iz 
područja javne nabave u kontekstu zaštite tržišnog natjecanja 

bave na jednostavan način pomaže 
u prepoznavanju indicija koje uka-
zuju na zabranjene dogovore (kar-
tele) ponuditelja (bid-rigging) te ih 
upućuje kako o svojim sumnjama 
mogu obavijestiti AZTN.

Komplementarnost 
propisa
“Propisi o javnoj nabavi i propi-
si o zaštiti tržišnog natjecanja su 

jer oni provode postupke i mogu 
prepoznati ponavljanje uzorka u 
ponašanju istog kruga ponudite-
lja. Naime, zabranjene dogovore u 
javnoj nabavi obilježavaju u pravilu 
dugotrajna djelovanja poduzetnika 
i “cikličnost” u ponašanju sudio-
nika u javnim natječajima. Samo 
naručitelji mogu imati uvid u ta-
kve uzorke i zato je nužna njihova 
edukacija u prepoznavanju takvih 
indicija” – naglasio je Mladen Ce-
rovac, predsjednik Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja na konferenciji 
o primjeni Zakona o javnoj nabavi 
koju je 7. veljače 2017. organizirao 
časopis Lider. 

Sumnje ozbiljno shvatiti 
Cerovac je sudionicima konferen-
cije predstavio Vodič naglasivši kako 
je on ciljano napravljen da bude 
krajnje jednostavan i razumljiv te u 
obliku pitanja i odgovora upućuje 
korisnike na indicije o postojanju 
kartela. Time je moguće provodi-
ti učinkovitu kontrolu postupaka 

javnih natječaja u cilju sprječavanja 
zloporaba kojima se podižu cijene 
za naručitelje odnosno povećava 
trošak za državni proračun i pro-
račune jedinica lokalne (regional-
ne) uprave i samouprave, naglasio 
je te upozorio kako su zabranjeni 
sporazumi između poduzetnika/
konkurenata na natječajima u 
izravnoj su suprotnosti sa svrhom 
javne nabave, jer isključuju tržiš-
no natjecanje u nabavi proizvoda 
/ usluga / radova, a posljedica su 
više cijene i lošija kvaliteta. “Ako 
je odgovor na bilo koje od pitanja 
postavljenih u Vodiču potvrdan, to 
može biti indikacija da ste žrtva 
kartela u javnoj nabavi. Stoga svo-
je sumnje shvatite krajnje ozbiljno 
i ne ustručavajte se kontaktirati 
AZTN. Tim više što Agencija, uz 
nalog Visokog upravnog suda ima 
ovlasti za provođenja nenajavljenih 
pretraga i forenzičke alate i znanja 
za pronalaženje dokaza o zabra-
njenim sporazumima” – poručio 
je Cerovac. a

! Konferencije
AZTN je svoj Vodič 
prezentirao na dvije 
konferencije. jednu je 
krajem siječnja organizirala 
tvrtka organizator d.o.o. 
u suradnji s Državnom 
komisijom za javne 
nabave, a drugu, početkom 
veljače, časopis Lider 
zajedno s Ministarstvom 
gospodarstva, 
poduzetništva i obrta

komplementarni. oni se dotiču, 
ali se ne preklapaju, a imaju istu 
svrhu – omogućiti trošenje nov-
ca poreznih obveznika na najbolji 
način. Prepoznavanje zabranjenih 
dogovora u postupcima javnih na-
tječaja, pak, predstavlja najužu vezu 
između područja javnih nabava i 
učinkovitog tržišnog natjecanja. 
Međutim, takve zabranjene dogo-
vore mogu uočiti samo naručitelji 
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zaštita tržišnog natjecanja europskA komisijAmeđunarodna suradnja edukAcijA notifikAcije koncentrAcijA 

Aktivnosti AZTN-a u 2016. u Europskoj mreži 
tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ECN)
Povećan je broj upita drugih agencija zaprimljenih kroz ECN mrežu, kao i onih koje je AZTN uputio drugim 
državama članicama. Također, blago raste broj otvorenih i okončanih postupaka prema EU pravu

u razdoblju od 1. siječnja do 
31. prosinca 2016. na sa-

stancima radnih skupina i pod-
skupina Europske mreže tijela 
za zaštitu tržišnog natjecanja 18 
predstavnika AZTN-a sudjelo-
valo je ukupno 23 puta. u godi-
nu dana AZTN je od Europske 
komisije zaprimio i riješio 359 
notifikacija koncentracija. 

Temeljem Eu prava pokre-
nuta su dva postupka, a okon-
čana dva postupka. jedan od 
njih je bio pokrenut u 2014., a 
drugi u 2016. godini, dok je je-
dan predmet iz 2015. još u ti-
jeku.

Agencija je kroz ECN mre-
žu zaprimila i odgovorila na 50 
zahtjeva za dostavu informacija, 
dok je Agencija prema ostalim 
državama članicama uputila pet 
zahtjeva. 

Zahtjevi za dostavu informa-
cija predstavljaju koristan alat na 
raspolaganju nacionalnim agen-
cijama koje od ostalih članica 
žele zatražiti pomoć oko bilo 

treninge u antitrust odjelu te u 
odjelu za ocjenu koncentracija, 
kao i uobičajenu edukaciju o 
ustrojstvu, organizaciji rada, eti-
ci, sigurnosti, provođenju nena-
javljenih pretraga i raznim dru-
gim procedurama u radu Dg 
Compa. uz to, sudjelovao je na 
sastancima vezanim uz rad na 
konkretnom predmetu. 

S druge strane, predstavnik 
Agencije je prezentirao ustroj-
stvo i djelokrug rada Agencije, 
te predmete iz energetskih trži-
šta s kojima se Agencija do sada 
susretala u svom radu. 

očekuje se da će aktivno-
sti ECN-a u 2017., nakon jav-
nog savjetovanja i rasprave u 
Europskom parlamentu održa-
ne u prošloj godini, biti obilježe-
ne radom na prijedlogu zakono-
davnog akta kojim bi se na razini 
Eu osiguralo osnaživanje neovi-
snosti i ovlasti nacionalnih agen-
cija, uz istodobno poštivanje na-
cionalne pravne tradicije svake 
jurisdikcije. a

kakvog tekućeg pitanja – bilo da 
se radi o uvidu u njihovo isku-
stvo rješavanja sličnih predmeta, 
donošenja zakonodavnog okvira 
u nekom specifičnom područ-
ju ili pak, u razna iskustva oko 
ustroja i financiranja nacionalnih 
agencija i sl. 

Redovna edukacija u EK
Kao i svake godine od stupanja 
Hrvatske u članstvo Eu, pred-
stavnik Agencije sudjelovao je 
u godišnjem programu obuke o 
zaštiti tržišnog natjecanja koju 
za službenike tijela za zaštitu tr-
žišnog natjecanja država članica 
Eu, u trajanju od mjesec dana 
organizira glavna uprava za tr-
žišno natjecanje Europske Ko-
misije (Dg Comp). 

Cilj tog oblika edukacije je 
prije svega usvajanje i usporedba 
pravila i procedura koje se pri-
mjenjuju u postupcima zaštite 
tržišnog natjecanja koji se vode 
u EK odnosno u nacionalnim 
tijelima, ali i korisna razmjena 

iskustava i kontakata službenika 
koji rade na konkretnim pred-
metima. Zaposlenik Agencije je 
bio raspoređen u antitrust jedi-
nicu B1 - Energija i okoliš. 

U fokusu 2017. akt o 
neovisnosti nacionalnih 
agencija
Zajedno s predstavnicima osta-
lih nacionalnih tijela prošao je 

! ECN glavni forum za 
međusobnu suradnju
Mreža tijela za zaštitu 
tržišnog natjecanja 
(European Competiton 
Network, ECN) osnovana 
je 2004. sa svrhom 
suradnje nacionalnih 
tijela za zaštitu tržišnog 
natjecanja međusobno i 
s Europskom komisijom. 
ECN predstavlja forum za 
raspravljanje i suradnju u 
primjeni i provedbi pravila 
o tržišnom natjecanju koja 
vrijede u Europskoj uniji. 
ujedno, Mreža je temelj 
kreiranja zajedničke kulture 
tržišnog natjecanja u Eu. 
Suradnja koju promiče 
ECN ostvaruje se radom 
u različitim radnim 
skupinama i sektorskim 
podskupinama u kojima su 
predstavnici tijela za tržišno 
natjecanje svih država 
članica Eu.
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Norveško Ministarstvo trgovine, 
industrije i ribarstva (tijelo kojem 
se stranke u Norveškoj mogu ža-
liti protiv odluke tijela za zaštitu 
tržišnog natjecanja) potvrdilo je 
odluku nacionalne agencije o za-
brani koncentracije dvaju supar-
ničkih lanaca restorana Peppes Pi-
zza i Dolly Dimple, ocijenivši da 
ta dva konkurenta nude relativ-
no slične proizvode, prodaju pro-
izvode putem restorana, kućne 
dostave i pakiranja za van, te su 
oba jaki brendovi sličnog poslov-
nog modela. 

Koncentracija, kojom je podu-
zetnik Peppes Pizza trebao ste-
ći 80 posto udjela Dolly Dimplea, 
najavljena je u ožujku 2016. godi-
ne, a norveška je agencija proš-
le jeseni odbacila mjere koje su 
predložili poduzetnici, smatraju-
ći da bi provedba koncentracije 

dovela do poveća-
nja cijena i lošije 

kvalitete pizza 
na nizu lokal-
nih tržišta, te 
ju je kao takvu 

zabranila. a

Njemački Bundeskartellamt iz-
dao je nacrt smjernica o zabra-
ni vertikalnog određivanja cije-
na u maloprodaji hrane, s ciljem 
da malim i srednjim poduzetni-
cima pruži naputak za snalaže-
nje “u prostoru” između nuž-
nih komunikacijskih procesa s 
jedne strane, i nezakonitog po-
stupanja s druge strane. Dok 
su sporazumi o fiksnim i mini-
malnim cijenama zabranjeni, u 
smjernicama se iznose upute 
vezane uz preporučene cijene 
preprodaje i uz postupanje koje 
se može svrstati u nezakoni-
to utjecanje dobavljača na pro-
davače na malo. Smjernice su 
donesene nakon šestomjeseč-
nog savjetovanja unutar stručne 
skupine, a njihova objava slijedi 
nedavni sveobuhvatni postupak 
u kojem je Bundeskartellamt 
kaznio 27 poduzetnika u sekto-
ru maloprodaje hrane (pivo, po-
trošačka roba i kava) zbog tzv. 
RPM praksi s ukupno 260,5 mi-
lijuna eura. a

Talijansko tijelo za zaštitu tržiš-
nog natjecanja (AGCM) kaznilo 
je 11 opskrbljivača medicinskom 
opremom zbog namještanja po-
nuda za usluge i opremu potreb-
nu pacijentima s poteškoćama u 
disanju (za tzv. OTD i VTD tre-
tmane). Naime, zbog njihovog 
sporazumnog nesudjelovanja na 
natječajima u razdoblju između 
2012. i 2014. godine, Ministar-
stvo zdravstva bilo je prisiljeno 
dizati početne cijene. Većina po-
duzetnika već je ranije bila ka-
žnjena za koordinaciju, odno-
sno namještanje ponuda za VTD 
i OTD tretmane u raznim di-
jelovima Italije u 2010. godini. 
AGCM je postupak pokrenuo 
u listopadu 2015. slijedom za-
primljene inicijative, a prijava za 
oslobođenje ili smanjenje kazne 
nije bilo. Tri najveće pojedinačne 
kazne kreću se oko 10 milijuna 
eura, dok su za ostalih 8 podu-
zetnika izrečene kazne u vrijed-
nosti od 75,000 eura do 8 mili-
juna eura. a

Odluke AZTN-a 
objavljene u prosincu 
2016.

• Tahia FM d.o.o Zagreb 
i Radio Croatia d.o.o. 
Zagreb - Rješenje o izricanju 
upravno kaznene mjere

• Uma FM d.o.o. Zagreb 
i i Radio Croatia d.o.o. 
Zagreb - Rješenje o izricanju 
upravno kaznene mjere

• AZTN protiv tijela javne 
uprave koja pružaju usluge 
poslovnog savjetovanja 
za malo i srednje 
poduzetništvo i javni sektor 
- Rješenje o odbacivanju 
inicijative

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

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

Norveška zabranila 
koncentraciju dvaju 
pizza lanaca

Njemačke smjernice 
o određivanju  
cijena u maloprodaji 
hrane 

Kazne za namještanje 
natječaja u 
talijanskom  
zdravstvu

Latvijska agencija za zaštitu tržiš-
nog natjecanja zabranila je spora-
zum o najmu između lanca super-
marketa Rimi Baltic i trgovačkog 
centra, smatrajući da bi došlo do 
znatne štete za tržišno natjecanje. 
Tijekom postupka ocjene, pokre-
nutog prošle godine nakon što je 
Domina Shopping - najveći trgo-
vački centar u Rigi - dogovorio 
zakup prostora s Rimi Balticom, 
utvrđeno je da bi Rimi, kao je-
dan od najvećih prodavatelja hra-
ne na malo koji zapošljava više od 
12,300 ljudi diljem baltičkih zema-
lja, stekao povoljnije uvjete kod 
dobavljača i više tržišne udjele, 
dok bi potrošači bili zakinuti zbog 
manjka tržišnog natjecanja. Agen-
cija je bila voljna razmotriti odo-
brenje sporazuma samo uz uvjet 
prodaje nekih Rimijevih prodava-
onica. a

Latvija 
zabranila najam 
supermarketa

7.

maloprodaja hrane distribucija hranezdravstvo medicinska pomagala tržište supermarketa

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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