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Godišnje izvješće AZTN-a za 2019. u Hrvatskom saboru

Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio KAUFLAND HRVATSKA k.d.  
s 1.100.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi

Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv trgovca SPAR Hrvatska d.o.o.

Na tržištu tiska prisutna stagnacija i nastavak pada prodanih naklada

Dovršeno sudjelovanje u ImpAcT projektu

AZTN sudjelovao na OECD RCC seminaru

Competition Law in Croatia

Europska komisija objavila izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2019. godinu

Javna savjetovanja Europske komisije

Crna Gora otvorila zadnje pregovaračko poglavlje na putu u EU

CMA ponovno kažnjava proizvođače glazbenih instrumenata i trgovce

Alstom i Bombardier – u očekivanju odluke Europske komisije

srpanj 2020.
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GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKI SABORAZTN 2019.

Godišnje izvješće AZTN-a za 2019. u Hrvatskom saboru
AZTN je temeljem zakonske obveze 7. srpnja 2020. podnio Hrvatskom saboru Godišnje izvješće o radu za 
2019. godinu, u kojoj je došlo do povećanja riješenih predmeta od 12,6 posto u odnosu na 2018.

AZTN je u 2019. godini imao 
ukupno 772 riješena pred-

meta iz područja tržišnog natje-
canja i zabranjenih nepoštenih 
trgovačkih praksi. 

Za utvrđene povrede ZZTN-
a i ZNTP-a tijekom 2019. godi-
ne izrečene su upravno-kazne-
ne mjere u ukupnom iznosu od 
4.119.500,00 kuna. 

Aktivnosti AZTN-a u 
2019. godini
Izvješće se podnosi kako bi se 
političku, gospodarsku i stručnu 
javnost informiralo o aktivnosti-
ma AZTN-a u 2019. godini i time 
osigurala transparentnost rada 
te dodatno doprinijelo afirmaciji 
i zaštiti tržišnog natjecanja u Re-
publici Hrvatskoj. 

Značajni napori rada AZTN-
a i brzo rješavanje zaprimljenih 
predmeta, doveli su do povećanja 
riješenih predmeta od 12,6 posto 
u odnosu na 2018. godinu. Riječ 
je o jače izraženom trendu po-
većanja, budući da je povećanje u 
2018. godini u odnosu na 2017. 
godinu iznosilo 6,7 posto. Veliki 
dio aktivnosti AZTN-a tijekom 
2019. godine odnosio se na pred-

mete vezane uz utvrđivanje za-
branjenih horizontalnih sporazu-
ma između poduzetnika (kartela). 

Ukupno je riješeno 25 pred-
meta iz ovog područja, a utvrđe-
no je postojanje dva zabranjena 
horizontalna sporazuma (kartela) 
u kojima je više poduzetnika kon-
kurenata međusobno dogovaralo 
cijene svojih usluga i na taj način 
štetilo korisnicima usluga dogo-
varajući više cijene od tržišnih.

Kako bi utvrdio postoje li 
indicije dostatne za pokretanje 
postupka utvrđivanja zlouporabe 
vladajućeg položaja po službenoj 
dužnosti, AZTN je tijekom 2019. 
godine otvorio ukupno 22 pred-
meta iz tog područja te je postu-
pak utvrđivanja zlouporabe vla-
dajućeg položaja pokrenuo u dva 
predmeta. 

U području ocjene dopušte-
nosti koncentracija od ukupno 
riješenih 34 predmeta ocjene 
dopuštenosti koncentracija po-
duzetnika u 2019. godini, zbog 
mogućeg značajnog učinka tih 
koncentracija na tržišno natjeca-
nje, u dva predmeta provedene 
su dubinske pravne i ekonomske 
analize, odnosno u tim je pred-
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GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKI SABORAZTN 2019.

AZTN JE U 2019. GODINI IMAO UKUPNO 772 
RIJEŠENA PREDMETA IZ PODRUČJA TRŽIŠNOG 
NATJECANJA I ZABRANJENIH NEPOŠTENIH 
TRGOVAČKIH PRAKSI. ZA UTVRĐENE POVREDE 
ZZTN-A I ZNTP-A TIJEKOM 2019. GODINE IZREČENE 
SU UPRAVNO-KAZNENE MJERE U UKUPNOM 
IZNOSU OD 4.119.500,00 KUNA

metima provedena ocjena dopu-
štenosti koncentracije poduzet-
nika na 2. razini. 

U trinaest predmeta koncen-
tracije su ocjenjene dopuštenim 
na 1. razini, odnosno bez pokre-
tanja postupka, budući da je bila 
riječ o koncentracijama koje ne-
maju značajan učinak na tržišno 
natjecanje.

Sektorska istraživanja 
tržišta
U ostale značajne aktivnosti 
AZTN-a, svakako spadaju sek-
torska istraživanja tržišta, koja se 
provode u cilju boljeg razumije-
vanja strukture i odnosa na po-
jedinim tržištima. Tako je AZTN 
u 2019. godini, osim velikog broja 
tržišta koje je istraživao u kon-
kretnim postupcima, proveo tri 
opsežna sektorska istraživanja tr-
žišta. Riječ je o tržištu trgovine na 
malo mješovitom robom, pretež-
no hranom, pićima i higijenskim 
proizvodima za domaćinstvo, 
tržištu osiguranja i tržištu tiska, 
a pokrenuto je i sektorsko istra-
živanje digitalnih tržišta, točnije 
istraživanje tržišta pružanja uslu-
ga online rezervacija smještaja u 
RH. Rezultati tog istraživanja bit 
će objavljeni u godišnjem izvješću 
AZTN-a za 2020. godinu. 

Značajne aktivnosti AZTN-a 
u 2019. godini bile su usmjere-
ne i na promicanje prava i poli-
tike tržišnog natjecanja. AZTN je 
u ovom izvještajnom razdoblju 
u tom bitnom segmentu svo-

jeg djelovanja riješio ukupno 77 
predmeta. 

Provedba ZNTP-a
Tijekom 2019. godine, AZTN 
je riješio ukupno 62 predmeta 
iz područja zabrane nepoštenih 
trgovačkih praksi. U devet pred-
meta utvrđeno je nametanje 
nepoštenih trgovačkih praksi od 
strane više trgovaca i otkuplji-
vača ili prerađivača te je za njih 
AZTN izrekao upravno-kazne-
nu mjeru u ukupnom iznosu od 
3.499.500,00 kuna. 

Ostala 53 predmeta iz tog po-
dručja su se odnosila na istraživa-
nje pojedinih tržišta i očitovanja 

na upite fizičkih i pravnih osoba, 
komora i drugih subjekata te na 
međunarodnu suradnju s EK. 

Jedan od ključnih dokumenata 
EU na području provedbe nacio-
nalnih propisa o zabrani nepo-
štenih trgovačkih praksi svakako 
je Direktiva (EU) br. 2019/633 
Europskog parlamenta i Vijeća, 
od 17. travnja 2019. godine o ne-
poštenim trgovačkim praksama 
u odnosima među poduzećima u 
lancu opskrbe poljoprivrednim i 
prehrambenim proizvodima (Di-
rektiva (EU) br. 2019/633). 

Međuresorska i 
međunarodna suradnja
Ovo je izvještajno razdoblje obi-
lježila i međuresorska suradnja 
s Ministarstvom gospodarstva, 
poduzetništva i obrta, Ministar-
stvom vanjskih i europskih po-
slova, Ministarstvom pravosuđa, 
Ministarstvom uprave i drugim 
relevantnim institucijama, u okvi-
ru radne skupine za izmjene i do-
pune ZZTN-a, radi usklađivanja s 
pravnom stečevinom EU-a. Riječ 
je o transpoziciji u nacionalno 

zakonodavstvo Direktive (EU) 
2019/1 Europskog parlamenta i 
Vijeća od 11. prosinca 2018. go-
dine o ovlašćivanju tijela država 
članica nadležnih za tržišno na-
tjecanje za učinkovitiju provedbu 
pravila o tržišnom natjecanju i 
osiguravanju pravilnog funkcio-
niranja unutarnjeg tržišta (Di-
rektiva ECN+). Još jedan bitan 
segment poslovanja AZTN-a tije-
kom 2019. godine bila je među-
narodna suradnja. Tako je nakon 
osam mjeseci provedbe, uspješno 
dovršen twinning light projekt 
pomoći Agenciji za zaštitu kon-
kurencije Crne Gore. 

Bio je to prvi projekt koji je 
AZTN samostalno proveo kao 
pružatelj pomoći. U projektu, 
koji je Europska unija financirala 
s 250.000 eura, pravni i ekonom-
ski stručnjaci AZTN-a radili su 
na jačanju kapaciteta crnogorske 
agencije u vođenju i rješavanju 
predmeta iz područja zaštite tr-
žišnog natjecanja. 

U protekloj su godini nastav-
ljene redovne aktivnosti AZTN-
a u okviru OECD-ovog Odbora 
za tržišno natjecanje, u kojem 
AZTN ostvaruje status sudionika 
već petu godinu zaredom. AZTN 
redovno sudjeluje i u aktivnosti-
ma Međunarodne mreže tijela za 
zaštitu tržišnog natjecanja (ICN), 
u okviru koje je pristupio novom 
Postupovnom okviru tijela za 
zaštitu tržišnog natjecanja (CAP 
– Competition Agency Procedu-
res). 

Transparentnost rada 
AZTN-a
Kroz različite komunikacijske ka-
nale, AZTN osobitu pozornost i 
brigu posvećuje javnosti i tran-
sparentnosti svoga rada. Aktivno 
promicanje prava i politike tr-
žišnog natjecanja provodi se pu-
tem edukacija poduzetnika i po-
trošača te kroz transparentnu i 
otvorenu komunikaciju s javnosti. 
Na isti je način AZTN angažiran 
na edukaciji u području zabrane 
nepoštenih trgovačkih praksi u 
lancu opskrbe hranom i upozna-
vanju adresata s propisima iz tog 
područja. 

Sudska zaštita
Vezano uz sudsku zaštitu protiv 
odluka AZTN-a, treba napome-
nuti da protiv rješenja AZTN-a 
iz područja zaštite tržišnog natje-
canja nije dopuštena žalba, ali ne-
zadovoljna stranka može tužbom 
pokrenuti upravni spor pred Viso-
kim upravnim sudom Republike 
Hrvatske (dalje u tekstu: VUSRH). 
VUSRH o tužbi protiv odluka 
AZTN-a odlučuje u vijeću od tri 
suca. U ovoj izvještajnoj godini, 
VUSRH je donio pet odluka ko-
jim je odbio tužbene zahtjeve tu-
žitelja i u cijelosti potvrdio odluke  
AZTN-a. Sažetak Godišnjeg iz-
vješća AZTN-a možete pročitati 
na mrežnoj stranici AZTN-a, dok 
će se kompletno Godišnje izvje-
šće za 2019. godinu objaviti na-
kon što ga novi saziv Hrvatskog 
sabora raspravi i potvrdi. a

U 2019. GODINI, 
VUSRH JE DONIO 
PET ODLUKA KOJIM 
JE ODBIO TUŽBENE 
ZAHTJEVE TUŽITELJA 
I U CIJELOSTI 
POTVRDIO ODLUKE 
AZTN-A



3.

KAUFLAND UGOVORIZNTP DOBAVLJAČI NEPOŠTENA TRGOVAČKA PRAKSA

Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio KAUFLAND 
HRVATSKA k.d. s 1.100.000,00 kuna zbog 
nametanja nepoštenih trgovačkih praksi 
AZTN je zbog teških povreda 

Zakona o zabrani nepoštenih 
trgovačkih praksi u lancu opskr-
be hranom (dalje: ZNTP) kaznio 
KAUFLAND HRVATSKA k.d., (da-
lje: Kaufland) s 1.100.000,00 kuna. 
AZTN je protiv Kauflanda po služ-
benoj dužnosti pokrenuo upravni 
postupak u smislu ZNTP-a radi 
utvrđivanja iskorištavanja značajne 
pregovaračke snage nametanjem 
nepoštenih trgovačkih praksi u vezi 
sadržaja i načina provedbe ugovora 
koji je Kaufland sklopio s dobavlja-
čem.

Utvrđivanje nepoštene 
trgovačke prakse
Konkretno, AZTN je utvrdio kako 
ugovor koji je Kaufland sklopio s 
dobavljačem ne sadrži odredbu o 

trajanju ugovora kojom bi na jasan 
i nedvosmislen način bilo određe-
no trajanje ugovora, što je protivno 
odredbama ZNTP-a i predstavlja 
nepoštenu trgovačku praksu. AZTN 
je uvidom u ugovor koji je dobavljač 
sklopio s Kauflandom, utvrdio da je 
Kaufland s tim dobavljačem ugovo-
rio rabat za isporuku na centralno 
skladište, unatoč odredbi ZNTP-a 
koja uređuje da na mjestu isporuke 
svi rizici i odgovornosti za poljo-
privredni ili prehrambeni proizvod 
prelaze na trgovca i činjenici da 
Kaufland ima samo jedno mjesto 
isporuke – centralno skladište te da 
troškove prijevoza do ugovorenog 
mjesta isporuke snosi dobavljač. 

Na taj način je Kaufland u stvari 
ugovorio naplatu naknade za do-
stavu poljoprivrednog ili prehram-

benog proizvoda izvan ugovorenog 
mjesta isporuke, ugovorio naplatu 
naknade za čuvanje i manipulaciju 
nakon isporuke poljoprivrednog 
ili prehrambenog proizvoda, kao 
i ugovorio naplatu naknade za us-
luge koje nisu pružene dobavljaču, 
što je protivno odredbama ZNTP-
a i predstavlja nepoštenu trgovačku 
praksu. Naime, svoje troškove koje 
Kaufland treba snositi nakon ispo-
ruke proizvoda na centralno skla-
dište, primjerice prijevoza do poje-
dinih prodajnih mjesta Kauflanda i 
postupanja s proizvodima nakon is-
poruke, prebačeni su na dobavljača.

Upravno-kaznena mjera
Sve opisane povrede predstavljaju 
teške povrede ZNTP-a za koje se 
pravnoj osobi može izreći uprav-

no–kaznena mjera do najviše 3.5 
milijuna kuna, a trajale su dulje od 
godine dana. AZTN je uzimajući u 
obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja 
i posljedice povrede za dobavljača 
te utvrđene olakotne okolnosti, Ka-
uflandu izrekao upravno – kaznenu 
mjeru u visini od 1.100.000,00 kuna. 
Tom upravno-kaznenom mjerom 
ostvarit će se cilj njezina izricanja 
u smislu odvraćanja od kršenja 
odredbi ZNTP-a i to ne samo u 
odnosu na Kaufland već i na sve 
druge trgovce, otkupljivače ili pre-

rađivače. AZTN je radi otklanjanja 
utvrđenih povreda zabranio Kau-
flandu svako daljnje prethodno opi-
sano postupanje te mu naložio da 
u primjerenom roku dostavi dokaz 
o usklađenju sada važećeg ugovora, 
kojim će jasno i razumljivo odrediti 
trajanje ugovora u skladu s ZNTP-
om te da u sada važećem ugovoru 
briše odredbu o rabatu za isporuku 
na centralno skladište. 

Cjeloviti tekst rješenja bez po-
slovnih tajni objavljen je na mrežnoj 
stranici AZTN-a. a

UTVRĐENE POVREDE U 
OVOM POSTUPKU TRAJALE 
SU U RAZDOBLJU OD 1. 
TRAVNJA 2018. DO 30. 
SVIBNJA 2019.

Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv trgovca SPAR Hrvatska d.o.o.
AZTN je u okviru svojih ovlasti 

pokrenuo upravni postupak 
u smislu odredaba Zakona o za-
brani nepoštenih trgovačkih prak-
si u lancu opskrbe hranom (dalje: 
ZNTP) protiv trgovca SPAR Hr-
vatska d.o.o. Povod za pokretanje 

upravnog postupka AZTN-a po 
službenoj dužnosti bila je pred-
stavka jednog podnositelja, čiji je 
sadržaj ukazivao da postoje indi-
cije za pokretanje postupka u smi-
slu odredaba ZNTP-a. Pri tome je 
potrebno istaknuti kako samo po-

kretanje upravnog postupka protiv 
određenog trgovca ne znači nužno 
utvrđenje povrede ZNTP-a, već 
je AZTN obvezan u postupku, na 
temelju dokaza, utvrditi sve rele-
vantne činjenice i okolnosti, koje ili 
potvrđuju indicije koje su bile ra-

zlog za pokretanje postupka ili na 
temelju kojih je moguće postupak 
obustaviti. 

Na temelju konačno utvrđe-
nog činjeničnog stanja, AZTN će 
u konkretnom predmetu donijeti 
meritornu odluku. Ukazuje se kako 

zbog zaštite poslovnih tajni, AZTN 
ne može komentirati niti iznositi 
detalje o postupku koji je u tijeku.

AZTN će Odluku kojom okon-
čava pojedini postupak u cijelosti 
objaviti na svojim mrežnim strani-
cama. a



Uzorak u istraživanju predstavljala su ukupno 37 novinska nakladnika i 
distributera tiska, a analizom su obuhvaćena tržišta naklade tiska i oglašavanja u 
općeinformativnim dnevnicima i tjednicima te tržišta trgovine tiskom na području RH

4.

NAKLADNIŠTVO DNEVNICITISAK OGLAŠAVANJE TJEDNICI

AZTN je proveo redovito 
istraživanje tržišta tiska u 

Republici Hrvatskoj (dalje: RH) u 
2019. godini, s ciljem utvrđivanja 
tržišnih udjela poduzetnika koji 
djeluju na tom tržištu. 

Uzorak u istraživanju pred-
stavljala su ukupno 37 novinska 
nakladnika i distributera tiska, a 
analizom su obuhvaćena tržišta 
naklade tiska (općeinformativni 

i tržištu trgovine na malo tiskom.

Tržište prodane naklade 
općeinformativnih 
dnevnika
U 2019. prodana naklada svih 
dnevnika u RH iznosila je 53,3 
milijuna primjeraka te je u odno-
su na prethodnu godinu smanjena 
za 12 posto. Gotovo svi dnevni-
ci bilježe pad prodane naklade u 

odnosu na 2018. godinu. Najveću 
prodanu nakladu u 2019., kao i 
prethodnih godina, ostvario je 

dnevnik “24sata”, s ostvarenim 
tržišnim udjelom od 30 do 40 
posto, ali uz nastavak trenda pada 
prodaje. Istovremeno se bilježi 
blagi rast tržišnog udjela, usprkos 
padu prodaje, iz razloga jače izra-
ženog pada ukupnog tržišta pro-
dane naklade općeinformativnih 
dnevnika. Slijedi “Večernji list”, s 
ostvarenim tržišnim udjelom od 
20 do 30 posto i blagim rastom 
tržišnog udjela. Treći po prodanoj 
nakladi je “Jutarnji list” (Hanza 
Media Grupa) s tržišnim udjelom 
od 10 do 20 posto, uz pad pro-
dane naklade u odnosu na pret-
hodnu 2018. te je pao s druge na 
treću poziciju na tržištu prodane 
naklade općeinformativnih dnev-
nika. 

Značajan iznos prodane na-
klade u 2019. ostvarili su još 
nakladnici dnevnika “Slobodna 
Dalmacija” (Hanza Media Grupa) 
s tržišnim udjelom od 10 do 20 
posto i “Novi list” (Glas Istre) s 

dnevnici i tjednici), tržišta oglaša-
vanja u općeinformativnim dnev-
nicima i tjednicima te tržišta trgo-
vine tiskom na području RH.

Tržišni udjeli poduzetnika na 
mjerodavnim tržištima utvrđeni 
su temeljem prodanih naklada 
izraženih u primjercima tiskovina, 
odnosno prihoda koji su podu-
zetnici ostvarili na tržištu oglaša-
vanja, trgovinom na veliko tiskom 

Na tržištu tiska 
prisutna stagnacija 
i nastavak pada 
prodanih  
naklada

NAJVEĆU PRODANU 
NAKLADU U 2019., 
KAO I PRETHODNIH 
GODINA, OSTVARIO 
JE DNEVNIK “24SATA”, 
S OSTVARENIM 
TRŽIŠNIM UDJELOM 
OD 30 DO 40 POSTO, 
ALI UZ NASTAVAK 
TRENDA PADA 
PRODAJE

NAJPRODAVANIJI 
TJEDNIK JE 
“7DNEVNO” KOJI 
BILJEŽI TRŽIŠNI UDJEL 
OD 10 DO 20 POSTO



Bratislave je u srpnju 2016. stekao 
kontrolu nad riječkim Novim li-
stom, pulskim Glasom Istre i za-
darskim poduzetnikom RTD, koji 
su nakladnici navedena tri dnev-
nika. 

Podaci o stranim općeinfor-
mativnim dnevnicima dobiveni su 
od jedinog nacionalnog distribu-
tera Tisak plus d.o.o., poduzetnika 
Inovine d.d., Zagreb te od podu-
zetnika VIBM d.o.o., Cavtat, koji u 
sklopu Press Reader Inc projek-
ta (tiskanje stranih tiskovina na 
osnovu digitalnog tiska i interneta 
na temelju licence) tiska strane 
tiskovine te ih prodaje direktno 
u hotelima i ostalim smještajnim 
objektima. 

Na Tisak plus d.o.o. otpada 
najveći udio broja primjeraka 
stranih općeinformativnih dnev-
nika, čak 85 posto.

tržišnim udjelom od 5 do 10 po-
sto. Oba dnevnika regionalnog su 
karaktera i bilježe pad prodaje u 
odnosu na 2018. 

Promatrano prema vlasničkim 
grupama, na tržištu dnevnika naj-
veći udjel od 50 do 60 posto ima 
Styria AG (“24 sata” i “Večernji 
list”), uz blagi rast tržišnog udjela 
u odnosu na prethodnu 2018. go-
dinu. Hanza Media Grupa (“Jutar-
nji list” i “Slobodna Dalmacija”) s 
udjelom od 20 do 30 posto bilježi 
blagi pad tržišnog udjela. 

Treba spomenuti kako je 1. 
travnja 2019. došlo do pripajanja 
nakladnika Slobodna Dalmaci-
ja d.d., nakladniku Hanza Media 
d.o.o. Treća grupacija nakladni-
ka Glasa Istre (“Novi list”, “Glas 
Istre” i “Zadarski list”) ostvarila 
je zbirni tržišni udjel od 10 do 
20 posto. JOJ Media House, a.s. iz 

Tržište prodane naklade 
općeinformativnih 
tjednika
Prodana naklada tjednika bilježi 
pad od 15 posto u odnosu na 
2018., a većina regionalnih tjed-
nika u skladu s tim općim tren-
dom bilježi pad prodane naklade, 
uz iznimku “Hrvatskog tjednika”, 
tjednika “Nacional”, “Međimurske 
novine” i “Bjelovarski list”. Naj-
prodavaniji tjednik je “7Dnevno” 
koji bilježi tržišni udjel od 10 do 
20 posto, koji je do svibnja 2019. 
izlazio u nakladi poduzetnika Eu-
rocinik d.o.o., a nakon toga izla-
zi u nakladi poduzetnika Singar 
d.o.o. te bilježi blagi pad prodaje 
u odnosu na godinu prije. Drugi 
je „Hrvatski tjednik“, koji bilježi 
tržišni udjel od 10 do 20 posto. 
Značajan pad prodane naklade 
bilježi tjednik “Globus”, koji je 

početkom 2019. godine postao 
dvotjednik te je sada na raspola-
ganju kupcima 26 puta godišnje, 
umjesto 52 puta godišnje. Najveći 
pad prodane naklade bilježi regio-
nalni tjednik “Varaždinske vijesti”.

Tržište oglašavanja u 
općeinformativnom tisku 
– dnevnici i tjednici
Ukupan prihod nakladnika ostva-
ren od oglašavanja u općeinfor-
mativnim dnevnicima u 2019. 

iznosi 151,3 milijuna kuna te je 
u odnosu na 2018. manji za 4,3 
milijuna kuna, a većina nakladnika 
bilježi blagi pad prihoda od ogla-
šavanja.

Najveći tržišni udjel u 2019. 
od 20 do 30 posto ostvario je na-
kladnik Jutarnjeg lista (Hanza Me-
dia), uz pad ostvarenih prihoda u 
odnosu na 2018. Slijedi Slobodna 
Dalmacija s tržišnim udjelom od 
10 do 20 posto i Novi list s udje-
lom od 10 do 20 posto. Naklad-
nik Slobodne Dalmacije (Hanza 
Media grupa), kao drugi, ostvario 
je blagi rast ostvarenog prihoda 
od oglašavanja u odnosu na godi-
nu prije, dok Novi list kao treći, 
bilježi blagi pad prihoda. 

Nakladnik Večernjeg lista (Ve-
černji list), kao četvrti, bilježi tr-
žišni udio od 10 do 20 posto, uz 
pad prihoda u odnosu na 2018. 
Peti je nakladnik dnevnika “24 
sata” s ostvarenim tržišnom udje-
lom od 10 do 20 posto i blagim 
padom prihoda.

Glas Istre, Novine d.o.o. pre-
stigao je na šestoj poziciji Glas 
Slavonije d.d. prema ostvarenom 
prihodu od oglašavanja u 2019., 

UKUPAN PRIHOD NAKLADNIKA OSTVAREN 
OD OGLAŠAVANJA U OPĆEINFORMATIVNIM 
DNEVNICIMA U 2019. IZNOSI 151,3 MILIJUNA KUNA 
TE JE U ODNOSU NA 2018. MANJI ZA 4,3 MILIJUNA 
KUNA, A VEĆINA NAKLADNIKA BILJEŽI BLAGI PAD 
PRIHODA OD OGLAŠAVANJA

5.

NAKLADNIŠTVO DNEVNICITISAK OGLAŠAVANJE TJEDNICI

Ukupna prodana naklada općeinformativnih tjednika u Republici Hrvatskoj u razdoblju 
2016. do 2019. godine. Izvor: podnesci poduzetnika i Tisak plus d.o.o., Obrada: AZTN

Ukupna prodana naklada općeinformativnih dnevnika u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 
2016. do 2019. godine. Izvor: podnesci poduzetnika. Obrada: AZTN
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uz rast prihoda oglašavanja. Oba 
nakladnika bilježe nešto manje od 
7 posto tržišnog udjela u 2019. 
godini. Prihod nakladnika od 
oglašavanja u općeinformativnim 
tjednicima u 2019. iznosio je 26,2 
milijuna kuna te je u odnosu na 
2018. ostao nepromijenjen, od-
nosno bilježi se stagnirajući trend, 
dok se u 2018. godini u odnosu 
na 2017. bilježio trend rasta od 7 
posto. 

Promatrajući pojedinačno na-
kladnike tjednika, vodeći tržišni 
udio od 10 do 20 posto uz blagi 
pad prihoda, ostvario je nakladnik 
Dubrovački vjesnik d.o.o. u sasta-
vu Hanza Media Grupe, s tjedni-
kom Dubrovački vjesnik, zadržav-
ši vodeću poziciju na tržištu kao 
i u prethodnoj 2018. Zbirni udjel 
Hanza Media Grupe na ovom tr-
žištu u 2019. iznosio je od 10 do 
20 posto (Dubrovački vjesnik i 
Globus).

Drugi nakladnik tjednika koji 
izlazi na nacionalnoj razini, Na-
cional News Corporation d.o.o. 
(tjednik “Nacional”), bilježi pad 
prihoda od oglašavanja i tržišni 
udio na tržištu oglašavanja u tjed-
nicima od 5 do 10 posto. Ujedno 
bilježi pad s treće na šestu pozi-
ciju. Kao pozitivan primjer rasta 
prihoda od oglašavanja je Media 
novine d.o.o., koji je nakladnik 
tjednika “Međimurske novine” i 
koji u 2019. godini bilježi rast te je 
sa šeste došao na četvrtu poziciju 
po potrošnji oglašivača u tjedni-
cima. Rast prihoda od oglašavanja 

bilježe i još neki nakladnici, pri-
mjerice Novosti d.o.o., Varaždin-
ske vijesti d.d., List Međimurje 
d.o.o. i Zagorski list d.o.o.

Tržište trgovine tiskom 
na veliko i malo
U odnosu na tržište trgovine na 
veliko tiskom, jedini distributer 

tiska nacionalne pokrivenosti u 
Hrvatskoj u 2019. bio je Tisak 
plus d.o.o. (dalje: Tisak plus), koji 
bilježi jače izražen trend pada pri-
hoda. 

U odnosu na jedinog sudi-
onika na tom tržištu, može se 
navesti kako je Tisak plus najveći 
maloprodajni lanac kioska te vo-

Prihod od oglašavanja nakladnika tiskovina u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 
2019. godine u dijelu koji se odnosi na oglašavanje u općeinformativnim dnevnicima u HRK. 
Izvor: podnesci poduzetnika. Obrada: AZTN

ŠTO SE TIČE OSTVARENIH PRIHODA OD TRGOVINE 
NA MALO, PRVI JE TISAK PLUS, KOJI JE U 948 
PRODAJNIH MJESTA OSTVARIO BLAGI PAD PRIHODA 
U ODNOSU NA 2018. DRUGI PO OSTVARENOM 
PRIHODU JE HANZA MEDIA S BLAGIM RASTOM 
PRIHODA, DOK JE TREĆI VEČERNJI LIST, KOJI BILJEŽI 
NAJVEĆI NOMINALNI RAST PRIHODA U 2019. GODINI, 
PROMATRANO PO POJEDINOM PODUZETNIKU

deći hrvatski distributer tiskovina, 
duhanskih proizvoda, prepaid bo-
nova i start paketa telekom ope-
ratera te ostalih proizvoda. Pri 
tome treba naglasiti kako je od 1. 
travnja 2019., Tisak plus preuzeo 
poslovanje, prava i obveze podu-
zetnika Tisak d.d.

Što se tiče ostvarenih prihoda 
od trgovine na malo, prvi je tako-
đer Tisak plus, koji je u 948 pro-
dajnih mjesta ostvario blagi pad 
prihoda u odnosu na 2018. 

Drugi po ostvarenom prihodu 
od trgovine na malo je nakladnik 
Hanza Media s blagim rastom 
prihoda, dok je treći nakladnik 
Večernji list, koji bilježi najveći no-
minalni rast prihoda od trgovine 
na malo tiskom u 2019. godini, 
promatrano po pojedinom podu-
zetniku.

Distributer tiska Inovine 
d.d. (dalje: Inovine), četvrti je po 
ostvarenom prihodu od trgovi-
ne na malo tiskom u 2019. Kao 
specijalizirani trgovac na malo 
tiskom i duhanskim proizvodima, 
ima 278 prodajnih mjesta te je po 
broju maloprodajnih mjesta drugi 
iza Tiska plus. 

U odnosu na prethodnu godi-
nu, Inovine bilježe pad prihoda od 
trgovine na malo tiskom. Mreža 
specijaliziranih prodajnih mjesta 
poduzetnika Inovina, iako raspro-
stranjena gotovo po cijelom te-
ritoriju Republike Hrvatske, po 
broju prodajnih mjesta približno 
je 3,5 puta manja od Tiska plus. 
Distributer tiska Fibis d.o.o. (da-

lje: Fibis) također bilježi smanjenje 
prihoda od trgovine na malo ti-
skom u odnosu na 2018. lako ras-
polaže mrežama specijaliziranih 
prodajnih mjesta, one obuhvaćaju 
znatno manji broj prodajnih mje-
sta od onih Tiska plus i Inovina, a 
rasprostranjenost je regionalnog 
karaktera. 

U suradnji s tvrtkom A1 širi 
svoju djelatnost i na područje 
mobilne komunikacije te je jedan 
od vodećih ovlaštenih partnera i 
distributera e-bonova.

Može se zaključiti da su no-
vinski nakladnici kroz pretplatu 
i kolportažu tiska zabilježili od 1 
do 10 posto rast prihoda od tr-
govine na malo tiskom, uz iznim-
ku Glasa Istre, Novine d.o.o. koji 
bilježi od 50 do 60 postotni rast i 
to iz razloga rasta pretplate, dok 
kolportažu nije imao, no isti bilježi 
nominalni rast prihoda od trgovi-
ne na malo tiskom u iznosu ma-
njem od 500 tisuća kuna.

I nadalje je dominantna proda-
ja putem specijaliziranih trgovina 
tiska (50 do 60 posto u strukturi 
promatranih poduzetnika: Tisak 
Plus, Inovine i Fibis), gdje prije 
svega Tisak plus ima najznačajniji 
učinak. Detaljniji prikaz ispitivanja 
i utvrđivanja stanja tržišta tiska u 
Republici Hrvatskoj za 2019. mo-
žete preuzeti na poveznici:

h t t p : / /www. a z t n . h r / e a /
wp-content/uploads/2016/10/
I s t r a % C 5 % B E i v a n j e -
tr%C5%BEi%C5%A1ta-tiska-
za-2019.pdf. a
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MVEP STAŽIRANJEIMPACT PROJEKT AZTN DRŽAVNI SLUŽBENICI

Dovršeno sudjelovanje  
u ImpAcT projektu

AZTN je sudjelovao u pro-
jektu koji je Ministarstvo 

vanjskih i europskih poslova 
ostvarilo s Njemačkim save-
znim ministarstvom razvoja i 
suradnje (BMZ) i GIZ Ukrajina: 
ImpAcT project (Implementa-
tion of DCFTA supporting ac-
tivities in Georgia, Moldova and 
Ukraine). U okviru ovog pro-
jekta organizirano je 8 dvotjed-
nih stažiranja u kojem je AZTN 
u jednom od programa pružio 
stručnu, logističku i mentorsku 
podršku. U programe stažira-
nja bilo je uključeno sveukupno 
29 državnih službenika srednje 
upravljačke razine Ukrajine, 
Moldavije i Gruzije, koji su u 
svojim institucijama uključeni u 
poslove EU-a. S obzirom na ne-
mogućnost organizacije aktiv-
nosti uživo, održana je on line 
konferencija koja je okupila 40 
sudionika, a kojom je obilježen 
završetak projekta, predstavlje-
na njemačko-hrvatska suradnja 
te dan pregled ostvarenih ci-
ljeva. Predstavljeni su zaključci 
Eastern Partnership leaders’ 

Virtualnom konferencijom zatvoren je ImpAcT projekt Ministarstva 
vanjskih i europskih poslova, u kojem je sudjelovao i AZTN

AZTN sudjelovao na OECD 
RCC seminaru

Članica Vijeća, dr.sc. Mirta Kapural, 
u svojstvu uvodničara i mode-

ratora, sudjelovala je na virtualnom 
seminaru pod nazivom “Sporazumi o 
suradnji između konkurenata u vrije-
me krize”, koju je organizirao OECD, 
Regionalni centar za tržišno natjeca-
nje u Budimpešti. Na seminaru je su-
djelovalo 35 sudionika iz različitih ze-
malja. Cilj seminara bio je dobiti uvid 
u postupanja tijela za zaštitu tržišnog 
natjecanja u vrijeme krize izazvane 
pandemijom COVID-a-19 u ocjeni 
sporazuma o suradnji među konku-
rentima te osobito raspraviti razliku 
između zakonite i nezakonite surad-
nje između konkurenata. Seminar je 
bio podijeljen na dva dijela: plenarnu 
sjednicu i radne grupe na engleskom 
i ruskom jeziku. Predstavnik OECD-
a u svojem se izlaganju na plenar-
nom dijelu osvrnuo na način na koji 
nacionalna tijela za zaštitu tržišnog 
natjecanja trebaju pristupiti suradnji 
između konkurenata u vrijeme krize 
te naglasio da je ponekad neophodno 
dopustiti suradnju između konkurena-
ta i utvrditi zakonitost sporazuma, kao 
npr. sporazuma za istraživanje i razvoj 
novih proizvoda (lijekova, cjepiva) ili 
sporazuma dobave nužnih proizvoda 
(npr. prehrambenih namirnica). OECD 
je izdao Obavijest o sporazumima o 

suradnji između konkurenata u vrije-
me krize, u kojoj je identificirao dva 
glavna kriterija koja bi tijela za zaštitu 
tržišnog natjecanja mogla koristiti pri 
ocjeni tih sporazuma. Navedeni krite-
riji su nužnost sporazuma i ograniče-
no trajanje (npr. dok traje pandemija 
ili u određenom fiksnom vremenskom 
razdoblju).

U drugom dijelu seminara, u ma-
njim grupama se raspravljalo o pristu-
pu tijela za zaštitu tržišnog natjecanja 
u vrijeme COVID 19 krize, a većina 
prisutnih agencija nije odredila poseb-
ne timove ili odjele za izazove koje 
kriza donosi u provedbi prava tržišnog 
natjecanja. Nadalje, u odnosu na pret-
hodnu (ex ante) ili nakon sklapanja 
sporazuma (ex post) ocjenu sporazu-
ma, većina se složila da treba zadržati 
ex post evaluaciju sporazuma između 
konkurenata, uz određeni fleksibilniji 
pristup. Kriteriji za ocjenu sporazuma 
o suradnji između konkurenata u vri-
jeme krize, osim nužnosti i ograniče-
nog vremena trajanja, mogu biti i spe-
cifični sektori u kojima se više sklapaju 
takvi sporazumi. Zaključak je i da tijela 
za zaštitu tržišnog natjecanja trebaju 
pružiti opće smjernice poduzetnicima 
o dopuštenosti njihovih sporazuma u 
vrijeme krize, umjesto specifičnih upu-
ta u svakom pojedinom slučaju. a

Sporazumi-suradnja između konkurenata  
u vrijeme krize

video konferencije, tehnička 
i sadržajna strana projekta te 
iskustva sudionika koji su su-
djelovali u programu stažiranja 
u hrvatskim institucijama. Dio 
programa posvećen je pregle-
du rezultata projekta o kojima 
su izvijestili sami stažisti. U se-
dam različitih virtualnih soba 
mentori – iz AZTN-a dr.sc. 
Mirta Kapural, članica Vijeća i 
mr.sc. Branimira Kovačević, vo-
diteljica Odjela za međunarod-
nu i europsku suradnju – su-
sreli su se sa stažistima koji su 
nakon vremenskog odmaka od 

edukacije u Hrvatskoj, izvijestili 
kako su usvojeno znanje pri-
mijenili u svom svakodnevnom 
radu, na koji način je to znanje 
i novo iskustvo unaprijedilo nji-
hovu instituciju te ih približilo 
standardima EU-a. 

Na kraju su predstavlje-
ni zaključci o korisnosti ovog 
programa, njegovom eventual-
nom razvoju u zemlji korisnici 
u obliku novonastalih projekata 
te mogućim daljnjim potreba-
ma stažista u određenom sek-
torskom području za nastav-
kom suradnje. a
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PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA REPUBLIKA HRVATSKAPUBLIKACIJA NADLEŽNA TIJELA

Povodom izlaska knjige Competition Law in Croatia (Kluwer, 
2019), razgovarali smo s autoricama, Jasminkom Pecotić 
Kaufman, Vlatkom Butorac Malnar i Dubravkom Akšamović

Ova knjiga, objavljena u se-
riji “International Encyclo-

paedia of Laws”, na praktičan i 
sveobuhvatan način analizira sve 
aspekte prava tržišnog natjecanja 
i njegove primjene u Hrvatskoj.  
Knjiga obuhvaća kako materijal-
no-pravne, tako i procesno-prav-
ne aspekte prava tržišnog natje-
canja. 

Naglasak je na praksi nadlež-
nih tijela te su autorice napravile 
opsežan i iznimno važan posao, 
najprije izborom odluka koje su 
smatrale najvažnijima te nakon 
toga, izlaganjem esencije tih od-
luka. 

Taj praktični aspekt čini knji-
gu zanimljivom i jednostavnom 
za korištenje te iznimno kori-
snom za svakoga tko želi na 
jednom mjestu dobiti infor-
maciju o ključnim institutima 
prava tržišnog natjecanja i na-
činu na koji ih tumače nadlež-
na tijela u Hrvatskoj (AZTN, 
Visoki upravni sud RH, Ustavni 
sud RH). Autorice ove zanimlji-
ve knjige pitali smo o njihovom 
iskustvu rada na knjizi i što ih je 
motiviralo na pisanje.

ista pitanja, samo se odnose na 
različite jurisdikcije. Vrijednost 
te serije jest u tome što omo-
gućava komparativno proučava-
nje te uvid u izazove koje glede 
primjene pravila o zaštiti tržišnog 
natjecanja, postoje u različitim ze-
mljama. Mislim da knjiga može biti 
jako korisna za sve koji se u prak-
si susreću s primjenom pravila o 
zaštiti tržišnog natjecanja.”

Vlatka Butorac Malnar, 
Pravni fakultet Sveučilišta 
u Rijeci: 
“Pravo tržišnog natjecanja u Re-
publici Hrvatskoj nije novost. 
AZTN aktivno provodi zakon od 
1997. godine pa ipak, još uvijek 
nailazimo na poteškoće bazičnog 
nerazumijevanja ovih pravila u ši-
roj zajednici, ali i poslovnom svi-
jetu. Također, poslovanje stranih 
poduzetnika na tržištu RH pod-
vrgnuto je tim istim pravilima te 
je iznimno važno da i oni imaju 
priliku upoznati se s načinom nji-
hove provedbe. Stoga, kada nam 
se ukazala prilika i čast da napi-
šemo knjigu o pravu tržišnog na-
tjecanja u RH, u tako prestižnom 

međunarodnom nakladničkom 
nizu, nismo dvojile. Sam proces 
pisanja knjige bio je iznimno za-
nimljiv, ali i zahtjevan jer je podra-
zumijevao horizontalan pristup 
svim temama iz područja prava 
tržišnog natjecanja, promatran 
kroz prizmu zakonodavnih rješe-
nja i njihove konkretne proved-
be. U tu smo svrhu “pročešljale” 
bogatu praksu odluka AZTN-a, 
presude upravnih sudova, Visokog 
upravnog suda RH te ponudile 
čitateljima jedinstveni uvid u pro-
vedbu ovih zaista važnih pravila, 
na kojima počiva tržišno gospo-
darstvo i čija učinkovita primjena 
uvelike određuje i njihovu uspješ-
nost. Vjerujem kako će ova knjiga 

stoga biti vrijedan izvor brojnim 
domaćim i stranim čitateljima. 
To su s jedne strane poduzetnici 
koji već sudjeluju ili tek planiraju 
sudjelovati u tržišnoj utakmici na 
našem tržištu, a s druge strane to 
je znanstvena zajednica koja sada 
može jednostavnije uključiti pra-
vo tržišnog natjecanja RH u svoja 
komparativna istraživanja, dopri-
noseći tako budućem razvoju ove 
grane prava i u RH”.

Dubravka Akšamović, 
Pravni fakultet Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku:
“Jezične barijere koje postoje na 
europskom pravnom prostoru, 

Jasminka Pecotić 
Kaufman, Ekonomski 
fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu:
“Mislim da je knjiga značajna zbog 
toga što prvi put na jednom mje-
stu daje pregled i kritičku analizu 
najvažnijih odluka AZTN-a i nad-
ležnih sudova. Čitatelj može po-
tražiti, primjerice, pitanje preda-
torskih cijena i vidjeti koje su to 
ključne odluke AZTN-a u kojima 
se rješavalo to pitanje. Do sada 
tako nešto, u odnosu na primjenu 
pravila tržišnog natjecanja u Re-
publici Hrvatskoj, nije objavljeno 
na engleskom jeziku, a ova knjiga 
ove teme čini dostupnima i ino-
zemnoj publici. Knjiga je objavlje-

na u Kluwerovoj 
izdavačkoj seriji 
“International 
Encyclopaedia 
of Law – Com-
petition Law”, 
koja je specifič-
na po tome što 
postavlja unifici-
rani model - sve 
knjige imaju isti 
okvir, obrađuju 

Competition Law in Croatia

Knjigu je 12. prosinca 2019. na “6. konferenciji o pravu i politici 
tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana”, održanoj u 
Auli Rektorata zagrebačkog Sveučilišta, predstavila profesorica Kati 
Cseres (Sveučilište u Amsterdamu)
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Europska komisija objavila izvješće o  
politici tržišnog natjecanja za 2019. godinu

U okviru svoje političke ini-
cijative “Europa spremna 

za digitalno doba”, predsjednica 
Komisije, Ursula von der Leyen, 
odredila je digitalno područje kao 
jedno od svojih glavnih prioriteta 
u ovom mandatu Komisije. Politi-
ka tržišnog natjecanja ima ključ-
nu i integralnu ulogu u stvaranju 

Digitalno područje jedno od glavnih prioriteta ovog mandata Komisije

jedinstvenog tržišta za digitalne 
usluge koje dobro funkcionira. U 
travnju 2019. godine, Komisija je 
objavila izvješće “Politika tržišnog 
natjecanja za digitalno doba”, koje 
su sastavila tri neovisna posebna 
savjetnika, o budućim izazovima u 
području politike tržišnog natje-
canja povezanima s digitalizacijom.

Pojačan nadzor na 
digitalnim tržištima
U digitalnom dobu došlo je do 
rasta internetskih platformi, od 
kojih su neke postale glavni pru-
žatelji tehnoloških usluga. Odlu-
ke platformi koje imaju moć na 
tržištu mogu utjecati na mnoga 
druga tržišta, čiji se poduzetnici 

oslanjaju na te platforme u svrhu 
povezivanja sa svojim kupcima. 
Primjerice, platforme mogu dje-
lovati kao poslužitelji i regulatori 
tržišta utvrđivanjem pravila tako 
da tržišta ostanu otvorena za tr-
žišno natjecanje, a ako se zloupo-
trebljavaju, njihova dvojna uloga 
može biti problematična i štetiti 

ali ne samo u Europi nego i u 
svjetskim razmjerima, nerijet-
ko predstavljaju nepremostivu 
prepreku pravno utemeljenim 
i potkrijepljenim znanstvenim i 
stručnim istraživanjima. 

Stoga, znanstvene publi-
kacije poput ove knjige, koja 
sustavno i sveobuhvatno na 
engleskom jeziku obrađuje hr-
vatsko pravo i praksu tržišnog 
natjecanja, predstavljaju važan 
pravni materijal koji znanstve-
nicima i praktičarima diljem 
svijeta omogućuje provedbu 
komparativnih istraživanja, ali i 
kritički osvrt, kako na hrvatska 
pravna rješenja i sudsku prak-
su, tako i na pravna rješenja i 
sudsku praksu vlastitih zako-
nodavstava.

Upravo zbog činjenice, ali 
i s očekivanjem da će knjigu 
čitati stručnjaci prava tržiš-
nog natjecanja diljem svijeta, 
pisanje ove knjige je predstav-
ljalo pravi izazov. No pisanje  
ove knjige ujedno je bila i pri-
lika da se, ulazeći u srž prav-
nih pravila i sudskih rješenja, 
testiraju i preispitaju vlastiti 
stavovi, znanja, kao i kvalite-
ta domaćih zakonskih rješe-
nja i sudske prakse. Svakom, 
pa tako i ovom publikacijom,  
europska je znanost postala 
bogatija za jedno, makar i skro-
mno znanstveno djelo. Kao ko-
autorica, pisanjem ove knjige, 
postala sam bogatija za nova 
znanja”. a
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Koncentracije – ukupno odluka 362
- dopuštene koncentracije na 1. razini 343

- zabranjene 3

- ostalo 16
Sporazumi i zlouporabe 20

- karteli (zabrana) 5
- odbijeni zahtjevi 5
- ostalo 10

tržišnom natjecanju. Kako bi se 
osiguralo da tržišta u Europi slu-
že ljudima i ostvario veći stupanj 
transparentnosti i pravednosti, u 
srpnju 2019. donesena su nova 
pravila EU-a o transparentnosti 
za poslovne korisnike na platfor-
mama. Osim za provedbu pravila 
o tržišnom natjecanju, takvi do-
punski regulatorni alati podjed-
nako će služiti potrošačima te će 
se njima ostvarivati veći stupanj 
transparentnosti i pravednosti.

Poboljšanje pokajničkog 
programa EU-a
Kako bi dodatno povećala djelo-
tvornost svojih postupaka, Komi-
sija je u ožujku 2019. pokrenula 
svoj internetski alat “eLeniency”. 
U okviru pokajničkog programa 
EU-a, poduzetnici ili njihovi od-
vjetnici svoje izjave poduzetnika 
pokajnika Komisiji već mogu do-
stavljati e-poštom u funkcionalni 
poštanski sandučić ili usmenim 
postupkom. Alat eLeniency daje i 
treću mogućnost za dostavljanje 
izjava poduzetnika pokajnika pre-
ko interneta, u okviru zahtjeva za 
oslobađanje od kazne ili njezino 
smanjenje, u okviru postupaka 
nagodbe u slučaju kartela ili u 
okviru suradnje u slučajevima koji 
nisu povezani s kartelom. Njime 
se stoga smanjuju troškovi i opte-
rećenja za poduzetnike i njihove 
pravne zastupnike koji su uključe-
ni u te postupke, uz jednaka jam-
stva koja se primjenjuju u pogledu 
povjerljivosti i pravne zaštite. Od 

pokretanja alata eLeniency Komi-
sija je preko njega zaprimila velik 
broj izjava i dokumenata.

Zaštita tržišnog 
natjecanja u proizvodnom 
sektoru 
Komisija je 6. veljače 2019. druš-
tvu Siemens zabranila predlože-
no stjecanje društva Alstom na 

temelju Uredbe EU-a o koncen-
tracijama. Društva Siemens i Al-
stom, oba vodeći proizvođači u 
željezničkoj industriji, nisu ponu-
dila korektivne mjere koje bi bile 
dostatne za trajno otklanjanje 
Komisijinih zabrinutosti. Zbog ne-
postojanja prikladnih korektivnih 
mjera kojima bi se mogle otkloni-
ti njezine zabrinutosti u pogledu 

tržišnog natjecanja na tržištu že-
ljezničkih vozila vrlo velike brzine 
i tržištima željezničke signalizacije, 
Komisija je zaključila da bi ta kon-
centracija dovela do viših cijena, 
smanjenog izbora za dobavljače i 
manjeg broja inovativnih proizvo-
da, na štetu željezničkih prijevo-
znika, upravitelja željezničke infra-
strukture i u konačnici, milijuna 
Europljana koji svakodnevno ko-
riste željeznički prijevoz zbog po-
slovnih ili privatnih razloga. Stoga 
je Komisija zabranila predloženu 
transakciju.

Suradnja s nacionalnim 
tijelima za tržišno 
natjecanje u okviru 
Europske mreže za 
tržišno natjecanje
Komisija je 2019. nastavila osi-
guravati usklađenu primjenu čla-

KOMISIJA JE 20. 
OŽUJKA 2019. 
IZREKLA NOVČANU 
KAZNU GOOGLEU 
U IZNOSU OD 1,49 
MILIJARDI EURA 
ZBOG ZLOUPOTREBE 
NJEGOVA VLADAJUĆEG 
POLOŽAJA NA 
TRŽIŠTU, ČIME 
JE PREKRŠIO 
PROTUTRŽIŠNA 
PRAVILA EU-A

naka 101. i 102. putem Europ-
ske mreže za tržišno natjecanje 
(ECN). Dva ključna mehanizma 
za podupiranje suradnje iz Ured-
be 1/2003 jesu obveza nacionalnih 
tijela za tržišno natjecanje da, u 
fazi prve službene istražne mjere 
obavijeste Komisiju o novoj istra-
zi te da se savjetuju s Komisijom 
o predviđenim odlukama. U okvi-
ru mreže 2019. godine pokrenuto 
je 138 novih istraga i podneseno 
je 95 predviđenih odluka, u us-
poredbi sa stanjem iz 2018. kad 
je pokrenuto 165 novih istraga i 
podneseno 75 predviđenih odlu-
ka. Ti podaci uključuju i Komisiji-
ne istrage odnosno odluke. 

Cijelo izvješće EK možete 
preuzeti na poveznici https://
ec.europa.eu/competition/pu-
blications/annual_report/2019/
part1_hr.pdf. a



11.

EK UTVRĐIVANJE TRŽIŠTAJAVNA SAVJETOVANJA TRŽIŠNO NATJECANJE

Javna savjetovanja Europske komisije

Europska komisija pokrenula je 
dva javna savjetovanja – jedno s 

ciljem donošenja novog, dodatnog 
alata za jačanje provedbe pravila o 
tržišnom natjecanju, prvenstveno u 
području digitalnog gospodarstva 
te drugo savjetovanje s ciljem revi-
zije Obavijesti o utvrđivanju tržišta 
iz 1997. godine.

Novi alat tržišnog 
natjecanja
Iskustvo koje su Komisija i naci-
onalna tijela nadležna za tržišno 
natjecanje stekli u provedbi te raz-
matranje prikladnosti postojećih 
pravila o tržišnom natjecanju, po-
mogli su da se prepoznaju određe-
ni strukturni problemi koji se po-
stojećim pravilima EU-a o tržišnom 
natjecanju ne mogu učinkovito 
riješiti. Ovim savjetovanjem priku-
pljaju se mišljenja dionika o dvama 
aspektima. Prvo, je li potreban novi 
instrument za tržišno natjecanje 
kojim bi se osigurala pravednost i 
konkurentnost tržišta s ciljem da 
se europskim potrošačima nude 
niže cijene i veća kvaliteta te boga-
tiji izbor i veća inovativnost. Drugo, 
koje bi karakteristike takav novi 
instrument za tržišno natjecanje 
trebao imati da bi se njime pravo-

Europska komisija poziva sve zainteresirane strane na ispunjavanje upitnika o novom alatu tržišnog natjecanja  
i upitnika o Obavijesti o utvrđivanju tržišta

cijalnim problemima, posljedicama, 
definicijama i parametrima za rješa-
vanje mogućih problema koji pro-
izlaze iz gospodarske snage velikih 
utjecajnih digitalnih platformi. Javno 
savjetovanje dostupno je na pove-
znici: https://ec.europa.eu/info/law/
better-regulation/have-your-say/
initiatives/12416-New-competiti-
on-tool/public-consultation.

Obavijest o utvrđivanju 
tržišta
Komisija želi ocijeniti je li potreb-
no ažurirati “Obavijest o utvrđiva-
nju tržišta” iz 1997. godine, kako 
bi se osigurala njezina točnost i 
ažuriranost te kako bi u njoj, na 
lako dostupan način, bio naveden 
jasan i dosljedan pristup utvrđiva-
nja tržišta u predmetima koji se 
odnose na zlouporabu vladajućeg 
položaja i koncentraciju u različitim 

industrijama. Utvrđivanje tržišta je 
instrument koji omogućuje utvrđi-
vanje i određivanje granica tržišnog 
natjecanja među poduzetnicima. 
Cilj definiranja tržišta u njegovoj 
proizvodnoj i zemljopisnoj dimen-
ziji jest utvrditi stvarne konkurente 
koji mogu ograničiti poslovne od-
luke predmetnih poduzetnika (kao 
što su odluke o cijenama). Upravo 
iz te perspektive definicija tržišta 
između ostalog omogućuje i izra-
čun tržišnih udjela, koji bi pružio 
smislene informacije za potrebe 
ocjene tržišne snage. 

Svrha “Obavijesti o utvrđivanju 
mjerodavnih tržišta” jest pružiti 
smjernice o načinu na koji Komisija 
primjenjuje koncept mjerodavnog 
tržišta proizvoda i mjerodavnog 
zemljopisnog tržišta u sadašnjoj 
provedbi prava tržišnog natjecanja 
Zajednice. Objavljivanjem postupa-

ka koje primjenjuje kad razmatra 
definiciju tržišta i navođenjem kri-
terija i dokaza na kojima se temelji 
odluka, Komisija želi povećati tran-
sparentnost svoje politike i procesa 
donošenja odluka u području tržiš-
nog natjecanja. Svrha ovog upitnika 
je od javnosti i sudionika prikupiti 
stajališta i dokaze o tome koliko su 
zadovoljni postojećom “Obavijes-
ti”. Svrha ovog upitnika nije ocjena 
zahtjeva za utvrđivanje mjerodav-
nog tržišta za potrebe primjene 
prava EU-a o tržišnom natjecanju 
ili obveze poštovanja prava EU-a o 
tržišnom natjecanju. Prikupljene in-
formacije ući će u fond podataka na 
temelju kojeg će se utvrditi treba 
li Komisija, i na koji način, izmijeniti 
“Obavijest”.

Javno savjetovanje dostupno 
je na poveznici: https://ec.europa.
eu/info/law/better-regulation/
have-your-say/initiatives/12325-
Evaluation-of-the-Commissi-
on-Notice-on-market-defini-
t ion- in-EU-competit ion- law/
public-consultation.

Javno savjetovanje o novom ala-
tu tržišnog natjecanja otvoreno je 
do 8. rujna ove godine, a o Obavije-
sti o utvrđivanju tržišta do 9. listo-
pada ove godine. a

dobno i uspješno rješavali struktur-
ni problemi. Komisija trenutačno 
razmatra, u kontekstu paketa akta 
o digitalnim uslugama, donošenje 
ex ante pravila kojima bi se osi-
guralo da tržišta na kojima su pri-
sutne velike platforme sa znatnim 
mrežnim učinkom, koje utječu na 
ulazak drugih sudionika na tržište 
(„gatekeepers”), ostanu pravedna 
i omoguće tržišno natjecanje ino-
vatorima, poduzetnicima i novim 
sudionicima. Kao dio tog postupka 
Komisija je pokrenula savjetova-
nje kojim želi doznati mišljenja o 
okviru, opsegu, specifičnim poten-

Adresati savjetovanja 
o novom alatu tržišnog 
natjecanja
Očekuje se da će za 
ovo savjetovanje biti 
zainteresirana: trgovačka 
društva koja posluju u EU-
u, odvjetnička društva, 
konzultantska društva, 
sektorska udruženja,  
potrošačke udruge, javna 
tijela te akademske i 
istraživačke ustanove koje 
se bave pravom EU-a o 
tržišnom natjecanju.

Adresati savjetovanja za “Obavijest o utvrđivanju tržišta”
Očekuje se da će za evaluaciju biti zainteresirana: tijela nadležna 
za tržišno natjecanje u EU-u i izvan njega te druga javna tijela, 
poduzetnici koji posluju u EU-u, sektorska udruženja, potrošači i 
udruge potrošača, odvjetnička društva i konzultantske kuće koje 
poduzetnicima pružaju usluge savjetovanja o tržišnom natjecanju te 
pripadnici akademske zajednice koji se bave zakonodavstvom EU-a o 
tržišnom natjecanju. 
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GLAZBENI INSTRUMENTI EUROPSKI KOMISIJAEU PREGOVORI PROIZVOĐAČI VLAKOVA

12.

Francuski proizvođač brzih vlakova Alstom namjerava pro-
dati dio poslovanja kako bi u ranoj fazi postupka ocjene 
koncentracije od strane Europske komisije (EK) vrijedne 
6,2 milijuna eura dobio dopuštenje za kupnju dijela po-
slovanja kanadskog proizvođača brzih vlakova Bombardier. 

Provedbom ove koncentracije Alstom želi s Bombardi-
erom stvoriti drugog na svijetu proizvođača vlakova, kako 
bi se u tržišnoj utakmici nosio s vodećim proizvođačem 
vlakova, kineskim CRRC Corp. Nakon što je EK prošle 
godine stopirala namjeru Alstoma da kupi proizvodnju vla-
kova Siemensa AG, kako bi osigurao provedbu ove kon-
centracije Alstom je već na početku ponudio EK svoje 
ustupke – mjere i obveze koje uključuju prodaju dijelo-
va poslovanja sustava signalizacije, proizvodnje super-brzih 
vlakova i proizvodnje vlakova za regionalni prijevoz. Na-
kon što je 11. lipnja 2020. transakciju prijavio EK, Alstom 
je u skladu s namjerom preuzimanja Bombardiera predlo-
žio navedene mjere kako bi se otklonili mogući negativni 
učinci ove koncentracije na tržišno natjecanje. 

Odluka EK o tome hoće li prihvatiti ustupke Alstoma 
ili nastaviti s istragom u drugoj fazi postupka najavljena je 
za 16. srpnja 2020. S druge strane, Alstom očekuje da će 
ovu poslovnu transakciju zaključiti u prvoj polovici 2021. 
godine. a

Pristupni pregovori podijeljeni su u 35 poglavlja, 
ali se pregovora u njih 33. Crna Gora sada ima 
svih 33 poglavlja otvorena, ali je do sada zatvo-
rila samo tri.

Zadnje pregovaračko poglavlje koje je otvo-
reno 30. lipnja, bilo je poglavlje 8 - Tržišno na-
tjecanje. Poglavlje je otvoreno na konferenciji o 
pristupanju na kojoj su EU predstavljali hrvatska 
veleposlanica pri EU-u Irena Andrassy i glavni di-
rektor Opće uprave za pregovore o proširenju i 
za susjedstvo Christian Danielsson.

Pregovori o pristupanju Crne Gore Eu-
ropskoj uniji otvoreni su u lipnju 2012. godi-
ne Ona je najdalje otišla u europskim integra-
cijama od svih zemalja zapadnog Balkana. Osim 
Crne Gore, pregovore od 2014. godine vodi još 
i Srbija, koja je dosad otvorila manje od polovi-
ce pregovaračkih poglavlja. Sjeverna Makedoni-
ja i Albanija u ožujku su dobile zelene svjetlo za 
otvaranje pristupih pregovora. Bosna i Hercego-
vina još nema status kandidata za članstvo, a naj-
lošije stoji Kosovo, čiju neovisnost ne priznaje 
pet zemalja članica.

AZTN je pružao pomoć crnogorskoj Agen-
ciji za zaštitu konkurencije kroz EU twinning li-
ght projekt “Jačanje institucionalnih i tehnič-
kih kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije 
Crne Gore”, koji je dovršen u lipnju 2019. godi-
ne. Riječ je o prvom projektu koji je AZTN sa-
mostalno proveo kao davatelj pomoći. a

Nakon što je prethodno kaznilo Fender i Casio, nacionalno tijelo 
za tržišno natjecanje Ujedinjenog kraljevstva (CMA), izreklo je ka-
znu u visini od ukupno 5,5 milijuna funti za utvrđivanje minimalnih 
prodajnih cijena (RMP) dvama dobavljačima glazbenih instrumenta 
i jednom on-line trgovcu. 

Korg i Roland su priznali da su prisiljavali trgovce na malo da 
prodaju njihove glazbene instrumente po cijeni višoj od minimal-
ne cijene i provodili sporazume čiji je cilj bio ograničiti slobodu tr-
govaca na malo u formiranju cijene. Oba poduzetnika u postupku 
nagodbe s tijelom za tržišno natjecanje platila su kazne, a CMA je 
također utvrdio da su ovi poduzetnici osmislili i softver kojim su 
mogli pratiti pridržavaju li se trgovci na malo utvrđenih minimal-
nih cijena. 

Zanimljivo je da je ovo prvi put da je CMA izrekao kaznu i tr-
govcu na malo zbog utvrđivanja minimalnih cijena, nakon što je po-
duzetnik GAK obećao da neće neke Yamahine instrumente pro-

davati ispod minimalne cijene u 
popustima na svojoj internetskoj 
stranici. 

CMA je u tijeku istrage izradio i 
vlastiti softver alat kojim je mogao 
nadzirati primjenu sporazuma o mi-
nimalnim cijenama u čitavom sekto-
ru. Na sedamdesetak adresa podu-
zetnika – dobavljača i trgovaca na 
malo na tržištu glazbenih instrume-
nata poslao je upozorenje o potre-
bi izmjene njihovih sporazuma o ci-
jenama ako žele izbjeći pokretanje 
postupaka za utvrđivanje narušava-
nja tržišnog natjecanja. a

Alstom i Bombardier – u očekivanju 
odluke Europske komisije 

Crna Gora otvorila zadnje 
pregovaračko poglavlje na 
putu u EU

CMA ponovno kažnjava proizvođače 
glazbenih instrumenata i trgovce 


