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Međunarodna konferencija povodom
25 godina rada AZTN-a,
28. rujna 2022., hotel Dubrovnik, Zagreb

Sadržaj
AZTN utvrdio zabranjeni sporazum u postupcima javne nabave
Provedba ZNTP-a: Još jedno pravomoćno rješenje iz područja ZNTP-a
AZTN odobrio koncentraciju CME Media i RTL Hrvatska
Aktivnosti u okviru organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)
AZTN u HUP-u
AZTN i AEM
AZTN u HGK
Apple ispunio zahtjeve u Nizozemskoj
Kazna češkom udruženju škola jezika zbog namještanja cijena
Njemačka agencija kaznila građevinske poduzetnike zbog zabranjenih
sporazuma u javnoj nabavi

1.
ZABRANJENI SPORAZUM

JAVNA NABAVA

NOVČANA KAZNA

PODJELA TRŽIŠTA

AZTN utvrdio zabranjeni sporazum u postupcima javne nabave
Tri su poduzetnika u postupcima javne nabave 14 grupa prehrambenih proizvoda sklopili zabranjeni
horizontalni sporazum, koji je za cilj imao sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja

A

gencija za zaštitu tržišnog
natjecanja (dalje u tekstu:
AZTN) utvrdila je rješenjem od
28. travnja 2022. godine da su
poduzetnici Agro-Vir d.o.o., sa
sjedištem u Zagrebu (dalje u tek-

stu: Agro-Vir), Agrodalm d.o.o.,
sa sjedištem u Zagrebu (dalje u
tekstu: Agrodalm) i Diljexport
d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: Diljexport),
u postupcima javne nabave 14

grupa prehrambenih proizvoda
s namjerom sklapanja okvirnog
sporazuma s tri gospodarska subjekta za razdoblje od četiri godine koji su tijekom 2012. godine
provedeni od strane Ustanove

"Dobri dom" Grada Zagreba, sa
sjedištem u Zagrebu, prethodnim utvrđivanjem i usklađivanjem cijena njihovih ponuda radi
utjecaja na ishod predmetnih
postupaka javne nabave i međusobnom podjelom pojedinačnih
ugovora o javnoj nabavi, prema
pojedinim grupama nabave i godinama, s ciljem da se unaprijed
utvrđenom sudioniku sporazuma omogući sklapanje ugovora o
javnoj nabavi na temelju okvirnog
sporazuma, za određenu grupu
nabave i godinu, u razdoblju od
4. lipnja 2012. do 1. siječnja 2014.
godine narušili tržišno natjecanje
u istim postupcima javne nabave,
odnosno sklopili zabranjeni horizontalni sporazum, koji je za cilj
imao sprječavanje, ograničavanje
ili narušavanje tržišnog natjecanja u smislu članka 8. stavka
1. točke 1. i 3. Zakona o zaštiti
tržišnog natjecanja ("Narodne
novine", br. 79/09., 80/13. i 41/21.,
dalje u tekstu: ZZTN).
Istim rješenjem utvrđeno je
da je poduzetnik Marino-Lučko
d.o.o., sa sjedištem u Lučkom,
naknadno pristupio navedenom
zabranjenom sporazumu AgroVira, Agrodalma i Diljexporta,

NAVEDENIM
PODUZETNICIMA
IZREČENE SU
NOVČANE KAZNE U
UKUPNOM IZNOSU
OD 2.155.000,00 KUNA
i međusobnom podjelom pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi s navedenim poduzetnicima,
prema pojedinim grupama nabave i godinama, s ciljem da se
unaprijed utvrđenom sudioniku
sporazuma omogući sklapanje
ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, za određenu grupu nabave i godinu, u
razdoblju od 1. siječnja 2013. do
1. siječnja 2014. godine narušio
tržišno natjecanje u predmetnim
postupcima javne nabave, odnosno sklopio zabranjeni horizontalni sporazum koji je za cilj imao
sprječavanje, ograničavanje ili
narušavanje tržišnog natjecanja u
smislu članka 8. stavka 1. točke
3. ZZTN-a.
Primjenom na odgovarajući
način kriterija pravila o tržišnom
natjecanju u EU, AZTN je ocije-

2.
ZABRANJENI SPORAZUM

JAVNA NABAVA

Karteli
Karteli su u pravilu tajni horizontalni sporazumi između dva ili
više neovisnih poduzetnika ili odluke udruženja poduzetnika ili
usklađeno djelovanje poduzetnika koji svi djeluju na istoj razini
proizvodnje odnosno distribucije, a imaju za cilj narušavanje
tržišnog natjecanja između konkurenata, putem međusobnog
utvrđivanja kupovnih ili prodajnih cijena, podjele tržišta i kupaca,
ograničavanjem proizvodnje i/ili prodaje i tehnološkog razvoja,
dogovorom o sudjelovanju u postupcima javne nabave i slično,
čija je posljedica štetan učinak na potrošače u vidu povećanja
cijena i smanjivanju izbora robe i/ili usluga. Smatraju se po svojoj
vrsti najtežim oblicima ograničavanja tržišnog natjecanja, odnosno
najtežim povredama ZZTN-a.

nio kako određene indikativne
činjenice i okolnosti, (približno
jednake ukupne ponude za sve
četiri godine trajanja okvirnog
sporazuma, približno jednake
ponude za sklapanje pojedinačnih
ugovora o javnoj nabavi za 2012.
godine, potpuno identične ponude različitih ponuditelja unutar
iste grupe proizvoda, nerealno
iskazane ponude istog ponuditelja za pojedinačne godine unutar
iste grupe, podjela izvršavanja
ugovora o javnoj nabavi i obrazac

postupanja stranaka u svezi odustanka od sklapanja pojedinačnih
ugovora o javnoj nabavi), promatrane kao cjelina, ukazuju na
postojanje predmetnog zabranjenog sporazuma i predstavljaju
dokaz povrede pravila tržišnog
natjecanja, konkretno članka 8.
ZZTN-a koji uređuje zabranjene
sporazume poduzetnika.
Navedene indikativne činjenice i okolnosti o postojanju predmetnog zabranjenog sporazuma
potkrijepljene su materijalnim

SPORAZUMI O PODJELI TRŽIŠTA PREDSTAVLJAJU
POSEBNO TEŠKE POVREDE TRŽIŠNOG NATJECANJA
I SAMI PO SEBI IMAJU ZA CILJ OGRANIČITI TRŽIŠNO
NATJECANJE TE SU OBUHVAĆENI KATEGORIJOM
KOJA JE IZRIČITO ZABRANJENA ČLANKOM
8. STAVKOM 1. ZZTN-A

NOVČANA KAZNA

dokazima prikupljenim tijekom
nenajavljenih pretraga poslovnih prostorija Agrodalma i Diljexporta.
AZTN je u konkretnom
slučaju kao povredu članka 8.
ZZTN-a utvrdio postupanja
predmetnih poduzetnika koja su
uključivala prethodno utvrđivanje i usklađivanje cijena njihovih
ponuda radi utjecaja na ishod
predmetnih postupaka javne nabave i međusobnu podjelu pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi,
prema pojedinim grupama nabave i godinama, s ciljem da se
unaprijed utvrđenom sudioniku
sporazuma omogući sklapanje
ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, za određenu grupu nabave i godinu.
Dakle, riječ je o manipulaciji
predmetnim postupcima javne
nabave 14 grupa prehrambenih
proizvoda, temeljem zabranjenog sporazuma između tržišnih
konkurenata o cijenama koje će
ponuditi u okviru tih postupaka
i o podjeli ugovora o javnoj nabavi, prema pojedinim grupama
nabave i godinama.
Dogovorom o utvrđivanju
cijena koje će ponuditi u predmetnim postupcima javne nabave i međusobnom podjelom
ugovora o javnoj nabavi, prema
pojedinim grupama nabave i godinama, predmetni poduzetnici
unaprijed su otklonili neizvjesnost oko njihovog postupanja u
istim postupcima javne nabave i

time uklonili rizike međusobnog
tržišnog natjecanja. Za određena
koluzivna ponašanja, koja vode
do toga da karteli horizontalno
određuju cijene, može se smatrati vjerojatnim da će imati negativne učinke, osobito na cijenu,
količinu ili kvalitetu proizvoda i
usluga, da nije potrebno u svrhu primjene članka 8. ZZTN-a,
dokazivati da imaju konkretan
učinak na tržište. Prema ocjeni
AZTN-a, predmetni zabranjeni

PODJELA TRŽIŠTA

sporazum sadrži dovoljan stupanj štetnosti da se smatra ograničenjem tržišnog natjecanja "s
obzirom na cilj" u smislu članka
8. stavka 1. ZZTN-a.
Osim protutržišnog cilja
predmetnog zabranjenog sporazuma, u postupku su utvrđeni i
protutržišni učinci istog sporazuma zbog kojih je tržišno natjecanje u postupcima javne nabave
14 predmetnih grupa nabave bilo
stvarno i značajno narušeno. a

Saznanja o mogućim zabranjenim sporazumima u
postupcima javne nabave možete dostaviti AZTN-u
Propisi o zaštiti tržišnog natjecanja primjenjuju se i na postupke
javne nabave, ali isključivo na poduzetnike koji se u tim postupcima
javljaju kao ponuditelji. Navedeno se osobito odnosi na postupanja
neovisnih poduzetnika - tržišnih konkurenata kroz manipuliranje
ponudama na javnom natječaju putem sporazuma o cijenama koje
će ponuditi u okviru tih postupaka, sporazuma o redoslijedu kojim
će se javljati na javne natječaje (tzv. rotacija ponuditelja), sporazuma
o podjeli tržišta na način da se konkurenti dogovore tko će izlaziti
na natječaje određenih naručitelja, odnosno suzdržavati se od
sudjelovanja na natječajima naručitelja koji "pripadaju" drugim
ponuditeljima i sl. Navedena vrsta tajnih sporazuma između
konkurenata ima sva obilježja kartela i predstavlja jedan od najtežih
oblika narušavanja tržišnog natjecanja. Svoja saznanja o mogućim
zabranjenim sporazumima u postupcima javne nabave možete
dostaviti AZTN-u (u obliku inicijative ili predstavke) osobno ili
putem pošte na sljedeću adresu:
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Savska cesta 41
10 000 Zagreb
ili
putem elektroničke pošte:
zabranjeni-sporazumi-jn@aztn.gov.hr

3.
ZNTP

Provedba ZNTP-a: Još
jedno pravomoćno rješenje
iz područja ZNTP-a

V

isoki upravni sud Republike
Hrvatske (dalje u tekstu:
VUSRH) odbio je žalbu tužitelja NARODNI TRGOVAČKI
LANAC d.o.o., Sesvete (dalje u
tekstu: NTL) i potvrdio presudu Upravnog suda u Zagrebu,
od 27. svibnja 2021. godine, kojom je odbijen tužbeni zahtjev
za poništenje rješenja Agencije
za zaštitu tržišnog natjecanja
(dalje u tekstu: AZTN) od 18.
travnja 2019. godine, kao i zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora.
Podsjećamo da je prvostupanjskom presudom Upravnog
suda u Zagrebu odbijen tužbeni
zahtjev NTL-a za poništenjem
rješenja tuženika - AZTN-a,
od 18. travnja 2019. godine,
u upravnoj stvari utvrđivanja
iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem
nepoštenih trgovačkih praksi u
vezi sadržaja i načina provedbe
Općeg ugovora o kupoprodaji
robe s dobavljačem GAVRILOVIĆ d.o.o., Petrinja od 1. travnja 2018., protiv trgovca NTL-a
u smislu ZNTP-a, kao i odbijen
zahtjev za naknadu troškova
upravnog spora. Donošenjem

KONCENTRACIJA

NTL

AZTN odobrio koncentraciju CME
Media i RTL Hrvatska
AZTN je ocijenio da konkretna koncentracija nema značajan
učinak na tržišno natjecanje, budući se njome ne stvara novi niti
jača postojeći vladajući položaj sudionika koncentracije na tržištu

A

opisane presude VUSRH-a,
rješenje AZTN-a od 18. travnja 2019. godine postalo je pravomoćno.
Poveznica na prethodno
priopćenje o donesenom rješenju AZTN-a: https://www.
aztn.hr/provedba-zntp-a-aztnkaznio-ntl-d-o-o-iz-sesvetazbog-nametanja-nepostenihtrgovackih-praksi-s-ukupno800-tisuca-kuna/.
Cjeloviti tekst rješenja
bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici
AZTN-a na poveznici: https://
www.aztn.hr/ea/wp-content/
uploads/2019/06/UPI- 034 032018-04003-1.pdf. a

1. RAZINA

gencija za zaštitu tržišnog natjecanja je 27. svibnja 2022.
godine odobrila na prvoj razini
namjeru provedbe koncentracije
koja nastaje stjecanjem izravne
kontrole na trajnoj osnovi poduzetnika CME Media nad poduzetnikom RTL Hrvatska.
AZTN je ocijenio da konkretna koncentracija nema značajan učinak na tržišno natjecanje, budući se njome ne stvara
novi niti jača postojeći vladajući
položaj sudionika koncentracije
na tržištu. Tijekom ocjenjivanja

koncentracije, AZTN je posebnu
pozornost obratio na tržište televizijskog oglašavanja.
U predmetnom slučaju riječ
je o prijavi namjere provedbe
koncentracije koja nastaje stjecanjem izravne kontrole na trajnoj
osnovi poduzetnika CME nad
RTL-om.
Riječ je o horizontalnoj koncentraciji koja se odnosi na područje medija. CME nije prisutan
na mjerodavnim tržištima u RH,
a ovom koncentracijom će preuzeti poziciju RTL-a te neće doći

do promjene u strukturi tržišta.
Budući da se predmetna koncentracija odnosi na područje medija
na koju se primjenjuju i propisi o
elektroničkim medijima, AZTN
je donio ovu odluku nakon što je
Agencija za elektroničke medije
28. travnja 2022. godine donijela
mišljenje kako provedbom ove
koncentracije ne dolazi do kršenja odredbi u smislu odredbi Zakona o elektroničkim medijima.
Prema zaprimljenim podacima i dokumentaciji iz prijave koncentracije utvrđeno je
kako će provedba koncentracije imati učinak na mjerodavnim tržištima pružanja usluga
televizijskih kanala na veliko, pružanja usluga televizijskih kanala
na malo, stjecanja (iskorištavanja)
audiovizualnoga televizijskog sadržaja, televizijskog oglašavanja,
oglašavanja na internetu (elektroničke publikacije) i tržištu
naklade elektroničkih publikacija
(internetski portali), sve na teritoriju RH. a

4.
OECD

TRŽIŠNO NATJECANJE

SUZBIJANJE MITA I KORUPCIJE

Aktivnosti u okviru organizacije za gospodarsku
suradnju i razvoj (OECD)
U svibnju i lipnju predstavnici AZTN-a sudjelovali su na seminarima i sastancima u okviru nekoliko OECD-ovih
tijela odnosno inicijativa
Pošteni tržišni uvjeti za
konkurentnost u jadranskoj
regiji

Predstavnik OECD-a, g. Hendrik
Bosshamer sastao se 7. lipnja s
predsjednicom Vijeća AZTN-a,
dr.sc. Mirtom Kapural i predstavnicima Odjela za međunarodnu i
europsku suradnju, Branimirom
Kovačević i Sandijem Valentincem,
kako bi predstavio ovaj projekt
koji OECD provodi uz podršku
i financiranje Siemensa (Siemens
Integrity Initiative). Već nekoliko
godina AZTN sudjeluje u ovom
projektu čiji su ciljevi:
- Podići svijest o standardima
OECD-a i dobrim praksama borbe protiv korupcije, integriteta
i poštenog natjecanja za konkurentnost s vladama, poslovnim subjektima i civilnim društvom;
- Izgraditi kapacitete i poticati
provedbu konkretnih preporuka OECD-a u pogledu transparentnosti i učinkovitosti tijela za
borbu protiv korupcije i tržišno
natjecanje;
- Promicati najnovija saznanja

o međunarodnim standardima i
praksi u području borbe protiv
korupcije i integriteta za konkurentnost u akademskim kurikulumima.
Kako bi se ostvarili ovi ciljevi,
ovaj višegodišnji projekt poslovnog integriteta podržava stvaranje
jednakih uvjeta i poštenih tržišnih
uvjeta u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i
Hercegovini kako bi se povećala
konkurentnost i integritet na održiv i uključiv način. Projekt namjerava okupiti vladine dužnosnike,
predstavnike poslovnih subjekata,
civilno društvo i akademsku zajednicu kako bi formirali "kolektivnu
akciju" za rješavanje nedostataka
specifičnih za pojedinu zemlju primjenom međunarodnih standarda.

Sastanci OECD-ovog
Odbora za tržišno natjecanje
Predstavnici AZTN-a, članica Vijeća Ljiljana Pavlic, glavni ekonomist Ivan Ante Ivanda i voditeljica
Odjela za međunarodnu i europsku suradnju Branimira Kovačević,
sudjeluju na sastancima OECD-

ovog Odbora za tržišno natjecanje od 20. do 24. lipnja, dok predsjednica Vijeća dr.sc. Mirta Kapural
sudjeluje s pisanim radom na temu
privremenih mjera u provedbi
prava tržišnog natjecanja. Također,
za potrebe sastanaka izrađeno je
redovno Godišnje izvješće o radu
AZTN-a u protekloj godini. Na
marginama sastanaka OECD-ovog
Odbora, gdje AZTN redovno sudjeluje zahvaljujući svojem statusu
sudionika koji je stekla u lipnju
2016. godine, gđa. Pavlic će se susresti s predstavnicima OECD-a
radi razgovora o aktivnostima i
ulozi AZTN-a u procesu pregovora za hrvatsko članstvo u ovoj
organizaciji.

Borba protiv
transnacionalnog
podmićivanja u Hrvatskoj
- Procjena pravnog i
političkog okvira

Predstavnica AZTN-a, članica Vijeća Ljiljana Pavlic, sudjelovala na
radionicama na kojima su predstavnici OECD-a predstavili nalaze

AZTN domaćin
OECD-ovog seminara
U rujnu ove godine AZTN
će biti domaćin OECDovog seminara na temu
digitalnih tržišta, koji
će okupiti predstavnike
zemalja sudionica OECDovog regionalnog centra u
Budimpešti.

i preporuke izvješća "Borba protiv transnacionalnog podmićivanja
u Hrvatskoj - Procjena pravnog i
političkog okvira". Ovo izvješće
ocjenjuje hrvatski pravni i politički
okvir za borbu protiv transnacionalnog podmićivanja na temelju
kriterija koji se primjenjuju na zemlje koje traže pristup Konvenciji
OECD-a o borbi protiv podmićivanja stranih javnih dužnosnika u međunarodnim poslovnim
transakcijama. Izvješće analizira
hrvatsko kazneno zakonodavstvo
i sankcije koje se primjenjuju na
fizičke i pravne osobe koje počine
kazneno djelo podmićivanja. Ta-

kođer se ispituje hrvatski uspjeh
u istrazi i procesuiranju korupcijskih kaznenih djela te cjelokupni
okvir provedbe zakona. Uz to se
ispituju pravila o međunarodnoj
suradnji, kao što su uzajamna
pravna pomoć i izručenje, te porezno nepriznavanje odbitka mita.
Za svako područje analize izvješće
identificira područja za poboljšanje i daje preporuke. Na radionicama održanima u Zagrebu od
18 do 19. svibnja raspravljalo se o
najboljim međunarodnim praksama za provedbu preporuka Izvješća, kao i općenito o borbi protiv
domaćeg i transnacionalnog mita,
a radi mobiliziranja podrške širokog spektra hrvatskih dionika i
provedbe reformi. Ove radionice
dio su projekta "Podizanje svijesti
i standarda borbe protiv mita u
međunarodnim poslovnim transakcijama", financiranog iz Programa potpore strukturnim reformama Europske unije, koji zajednički
provode Ministarstvo pravosuđa
i uprave RH, Europska komisija i
OECD. a

5.
RADIONICE

AEM

HUP

HGK

AZTN i AEM
D

r.sc. Mirta Kapural, dipl.
iur., predsjednica Vijeća
AZTN-a, je na poziv Agencije
za elektroničke medije 8. lipnja
u hotelu Sheraton, održala predavanje o medijskim koncentracijama i pravu tržišnog natjecanja, podjeli nadležnosti između

AZTN-a i AEM-a primjenom
sektorskih propisa (Zakona o
elektroničkim medijima i Zakona o medijima).
Predavanje je bilo namijenjeno kolegama sa Kosova, iz
Neovisne Komisije za medije
Kosova. a

AZTN u HGK

AZTN u HUP-u
U

cilju informiranja poduzetnika, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nastavila je sa
svojim aktivnostima promicanja
znanja o tržišnom natjecanju i
nepoštenim trgovačkim praksama s tri radionice koje su nedavno održane za članice Hrvatske
udruge poslodavaca.
Stručnjaci AZTN-a prenijeli
su znanja o temeljima prava tržišnog natjecanja, nadležnostima

AZTN-a, zabranjenim sporazumima udruženja poduzetnika i
važnosti usklađenja poslovanja
poduzetnika s propisima o tržišnom natjecanju.
Također, tema su bili i sporazumi o cijenama i zlouporaba
vladajućeg položaja cjenovnom
diskriminacijom,
pretjeranim
i predatorskim cijenama. Konačno, radionica o nepoštenim
trgovačkim praksama u lancu

opskrbe hranom komentirala je
dosadašnje učinke zakona i do
sada utvrđene povrede i poslovanju trgovaca, otkupljivača ili
prerađivača.
Dodatno je objasnila novele zakona u smislu praga utvrđivanja značajne pregovaračke snage, obveznog
sadržaja ugovora, postupka pred
AZTN-om, sudske kontrole i
novčanih kazni. a

D

r.sc. Mirta Kapural, dipl.iur., predsjednica Vijeća AZTN-a i
gđa. Vesna Patrlj, zamjenica predsjednice Vijeća, održale su 7.
lipnja radionicu u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Tema radionice
su bile relevantne izmjene ZZTN-a u odnosu na AZTN te izmjene
u odnosu na sam postupak i sankcioniranje, uvođenje nagodba, kažnjavanje udruženja te dnevne kazne. a

6.
APP STORE

JAVNI NATJEČAJI

Apple ispunio zahtjeve
u Nizozemskoj
Globalni tehnološki div Apple promijenio je uvjete u svom App Storeu slijedom odluke nizozemske agencije za zaštitu potrošača i tržišta
(ACM) iz prosinca 2021. godine dopuštajući različite načine plaćanja za nizozemske pružatelje
aplikacija za upoznavanje. ACM je 2019. godine pokrenuo postupak utvrđivanja zlouporabe
vladajućeg položaja Appleovog App Storea, posebno usredotočujući se na nizozemske aplikacije za vijesti, prije nego što je fokus preusmjeren na internetske aplikacije za upoznavanje,
zbog otkrivenih dokaza tijekom postupka.
Appleu je naloženo da prilagodi "nerazumne
uvjete" u App Storeu u roku od dva mjeseca
uz periodičnu kaznu koja je u konačnici iznosila 50 milijuna eura.
Donedavno su kupci aplikacija za upoznavanje mogli plaćati samo načinom plaćanja koji
je nametnuo Apple. Prema ACM-ovom mišljenju, Apple je takvim postupanjima zlorabio svoj
vladajući položaj. "U digitalnom gospodarstvu
moćni poduzetnici imaju posebnu odgovornost održavati tržište poštenim i otvorenim.
Apple je izbjegao tu odgovornost i zloupotrijebio svoj vladajući položaj u odnosu na pružatelje aplikacija za upoznavanje. Drago nam je da je
Apple konačno uskladio svoje uvjete s europskim i nizozemskim pravilima tržišnog natjecanja. To pružateljima aplikacija nudi više mogućnosti za natjecanje, a i potrošači će u konačnici
također osjetiti prednosti", izjavio je čelnik
ACM-a Martijn Snoep. a
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Savska cesta 41, 10000 Zagreb, Hrvatska,
tel.: +385 1 617 64 48,
www.aztn.hr, agencija.ztn@aztn.gov.hr

Kazna češkom udruženju
škola jezika zbog namještanja
cijena
Češki ured za zaštitu tržišnog natjecanja
(UOHS) izrekao je kaznu od 9,12 milijuna čeških kruna (0,36 milijuna eura) Udruženju škola
stranih jezika zbog utvrđivanja minimalnih cijena usluga koje se nude putem javnih natječaja.
Udruženje koje broji oko 40 članova odredilo je minimalnu cijenu koja se naplaćuje za jedan sat stranog jezika i natjerala svoje članove
da na javnom natječaju za pružanje usluga stranog jezika navode fiksne cijene. Udruženje je
fiksiralo cijene barem od druge polovice 2017.
godine i čak je povećalo minimalnu cijenu tijekom 2018. godine. Nadalje, udruženje je na
svojim sjednicama redovito raspravljalo o minimalnim cijenama i pazilo da se članovi pridržavaju fiksnih cijena. "Poslovna udruženja ne smiju djelovati kao platforme za određivanje cijena
roba ili usluga.Takvo postupanje ima vrlo sličan
učinak kao i kartelni sporazumi", izjavio je Kamil Nejezchleb iz UOHS-a. Ovo je prvi put da
je UOHS izračunao iznos kazne na temelju godišnjeg prometa članova udruženja – od preko
900 milijuna CZK – i izrekao kaznu u iznosu od
10% tog prometa. UOHS navodi da je izmjenama Zakona o tržišnom natjecanju iz 2018. godine dobio ovlast za obračun kazni na temelju
prometa članova udruženja jer je promet udruženja obično prilično nizak, pa kazne nemaju
odvraćajući učinak. Osim novčane kazne, udruženje je dužno u roku od 30 dana obavijestiti
sve svoje članove o odluci UOHS-a. a

Vjekoslava Belovari,
prof., voditeljica Odjela za Komunikacije
vjekoslava.belovari@aztn.gov.hr

mr.sc. Branimira Kovačević, voditeljica
Odjela za međunarodnu i europsku suradnju
branimira.kovacevic@aztn.gov.hr

KARTEL U JAVNOJ NABAVI

ODLUKE

Njemačka agencija kaznila građevinske poduzetnike
zbog zabranjenih sporazuma u javnoj nabavi
Njemački Bundeskartellamt kaznio
je građevinske poduzetnike Dillinger
Hütte i Hochtief Solutions s ukupno
12,5 milijuna eura zbog kartela koji je
djelovao od početka 2010. do ožujka
2014. godine, a uključivao je vertikalne
i horizontalne komponente dogovora.
Ovo je prvi put da je njemačko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja otkrilo
kartel u kojem su i ponuditelj i naručitelj u postupku javne nabave bili uključeni u protutržišno postupanje. Ova je
predmet pokazao da se ne samo ponuđači, već i uključeni naručitelji mogu
suočiti s visokim novčanim kaznama za takvu povredu, izjavio je čelnik

Bundeskartellamta Andreas Mundt. Postupak je pokrenut 2017. godine na temelju dojava tijela iz Saarlanda. Novčane
kazne izrečene Dillinger Hütteu rezultat su postupka nagodbe, dok je poduzetnik Hochtief uložio žalbu na odluku
Bundeskartellamta Višem regionalnom
sudu u Düsseldorfu. Oba su poduzetnika bila podnijela zahtjeve za oslobađanje od kazne, te su

surađivali u razjašnjavanju činjenica
tijekom postupka. a

Odluke AZTN-a u svibnju i lipnju 2022.
• Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Nacrt prijedloga Zakona o
elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona - Mišljenje
• Ministarstvo financija - Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o
dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“, br.
47/20.) - Mišljenje

• AZTN protiv Dukom Plin d.o.o., Dugo Selo - temeljem inicijative g. (…) - radi
zlouporabe vladajućeg položaja - Rješenje o odbacivanju inicijative

• CME Media Enterprises B.V., Amsterdam, Nizozemska i RTL Hrvatska d.o.o., Zagreb
- Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

• GRAD KUTINA i MOSLAVAČKI LIST d.o.o., Kutina - Ocjena dopuštenosti
koncentracije na 1. razini

Tatjana Jakovljević, prof., univ.spec.eur.st.,
samostalna savjetnica, Odjel za komunikacije
tatjana.jakovljevic@aztn.gov.hr

Sandi Valentinc, mag. oec., samostalni savjetnik,
Odjel za međunarodnu i europsku suradnju
sandi.valentinc@aztn.gov.hr

