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AZTN odobrio koncentraciju Geoplin – 
Crodux Plin
Geoplin provedbom koncentracije preuzima dio poslovanja Crodux Plina vezan uz prirod ni plin

1.

PRIRODNI PLIN TRŽIŠNI UDJELIKONCENTRACIJA PODUZETNIKA MJERODAVNA TRŽIŠTA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 
(AZTN) ocijenila je dopuštenom na-

mjeru provedbe koncentracije koja nastaje 
stjecanjem kontrole poduzetnika Geoplin 

d.o.o. nad dijelom poslovanja poduzetni-
ka Crodux Plin d.o.o. za trgovinu i usluge 
koji se odnosi na prirodni plin. Geoplin 
provedbom koncentracije preuzima dio 

poslovanja Crodux Plina vezan uz prirod-
ni plin, s učinkom na mjerodavnom tržištu 
maloprodajne opskrbe prirodnim plinom 
manjih industrijskih i poslovnih kupaca i na 

mjerodavnom tržištu veleprodajne opskr-
be prirodnim plinom na teritoriju Hrvat-
ske. 

Na hrvatskom tržištu opskrbe prirod-
nim plinom prisutan je veći broj konkure-
nata koji imaju dozvolu HERA-e za obavlja-
nje te djelatnosti, a pristup transportnom 
i svakom distribucijskom sustavu osiguran 
je svakom opskrbljivaču sukladno Zakonu 
o tržištu plina. 

Također, prema dostavljenim i dostu-
pnim podacima, razvidno je da i na mje-
rodavnom tržištu veleprodajne opskrbe ne 
postoje značajnije prepreke za obavljanje 
predmetne djelatnosti. a

GEOPLIN ĆE PREUZIMANJEM 
DIJELA POSLOVANJA CRODUX 
PLINA OSTVARIVATI TRŽIŠNE 
UDJELE NA MJERODAVNIM 
TRŽIŠTIMA U RASPONU OD 2 
DO 10 %, ČIME ĆE SE STVORITI 
DODATNI KONKURENCIJSKI 
PRITISAK NA VODEĆE 
TRŽIŠNE TAKMACE NA TIM 
TRŽIŠTIMA (INA-U, PPD I HEP)

!



Provedba ZNTP-a: 
pokrenut upravni 
postupak protiv 
otkupljivača lubenica 
FRAGARIA NERETVA 
d.o.o., Opuzen
AZTN će u upravnom postupku ispitati sve elemente 
koji se odnose na sadržaj i realizaciju poslovnih odnosa 
otkupljivača FRAGARIA NERETVA s njegovim dobavljačima 
lubenica

2.

OTKUPLJIVAČI POSLOVNI ODNOSIPROVEDBA ZNTP-A NEPOŠTENA TRGOVAČKA PRAKSA

Agencija za zaštitu tržišnog 
natjecanja (dalje: AZTN) je 

po službenoj dužnosti, pokrenu-
la postupak utvrđivanja iskoriš-
tavanja značajne pregovaračke 
snage nametanjem nepoštenih 
trgovačkih praksi u lancu opskr-
be hranom protiv otkupljivača 
lubenica FRAGARIA NERETVA 
d.o.o. iz Opuzena.

AZTN će u upravnom po-
stupku ispitati sve elemente koji 
se odnose na sadržaj i realizaciju 

poslovnih odnosa otkupljivača 
FRAGARIA NERETVA s njego-
vim dobavljačima lubenica. 

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

Potrebno je istaknuti kako 
samo pokretanje upravnog po-
stupka protiv određenog trgov-
ca ili otkupljivača ili prerađivača 
ne znači nužno utvrđenje povre-
de Zakona o zabrani nepoštenih 

trgovačkih praksi u lancu opskr-
be hranom (ZNTP), već AZTN 
u postupku treba utvrditi sve 
relevantne činjenice i okolnosti, 
odnosno konkretne dokaze koji 
potvrđuju indicije koje su bile 
razlog za pokretanje postupka i 
tek na temelju toga donijeti me-
ritornu odluku. 

Odluku kojom okončava 
postupak AZTN će u cijelosti 
objaviti na svojoj mrežnoj stra-
nici. a



AZTN na slovenskom danu tržišnog natjecanja
Ana Pavlaković Skočić, samostalna 

savjetnica u Odjelu za ocjenu kon-
centracija AZTN-a, sudjelovala je kao 
panelistica na Slovenskom danu tržiš-
nog natjecanja, koji je organizirala Javna 
Agencija Republike Slovenije za varstvo 
konkurence (AVK). Konferenciji je nazo-
čilo 80-tak sudionika iz Slovenije i drugih 
zemalja. 

Ovogodišnja konferencija bila je po-
svećena problematici pravilnog odabira 
i primjene mjera u pravu tržišnog natje-
canja, kako u području antitrusta tako i 
u području kontrole koncentracija podu-

zetnika. U okviru konferencije održana 
su dva panela. 

U prvom panelu razgovaralo se o ci-
ljevima i ograničenjima provedbe prava 
tržišnog natjecanja, dok je drugi panel 
bio posvećen praktičnoj primjeni mjera 
u uspostavi djelotvornog tržišnog natje-
canja. 

Tako je Ana Pavlaković Skočić pre-
zentirala opći pregled recentne prakse 
AZTN-a u odnosu na mjere praćenja 
poslovanja te strukturne mjere i uvjete 
kojima se otklanjaju negativni učinci kon-
centracija poduzetnika. a

3.

AZTN PREDSJEDANJE VIJEĆEM EUSLOVENSKI DAN TRŽIŠNOG NATJECANJA EU DAN TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europski dan tržišnog natjecanja i zaštite potrošača u Helsinkiju
U okviru predsjedanja 

Vijećem Europske uni-
je, u Helsinkiju je 26. rujna 
2019. održan Europski dan 
tržišnog natjecanja i zaštite 
potrošača na kojem je sudje-
lovalo preko 250 sudionika, 
pretežno iz tijela nadležnih 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
i relevantnih ministarstava 
država članica EU.

AZTN su predstavljale 
Vesna Patrlj, zamjenica pred-
sjednika Vijeća AZTN-a i 
dr.sc. Mirta Kapural, članica 
Vijeća AZTN-a Konferencija 

je tematski bila podijeljena 
na dvije glavne teme, o ko-
jima se raspravljalo putem 
dva panela. Prva tema bavila 
se pravom tržišnog natjeca-
nja EU i održivim razvojem, 
a rasprava je bila o pozitiv-
nim učincima koje određeno 

postupanje, koje bi inače bilo 
zabranjeno pravom tržišnog 
natjecanja, može imati na 
održivi razvoj, npr. na zaštitu 
okoliša ili inovacije. 

Iako bi kod primjene pra-
va tržišnog natjecanja vezana 
uz takva postupanja, načelno 
trebalo uzimati u obzir i na-
vedene učinke, ostaje otvo-
reno pitanje na koji način 
ih utvrđivati i ocjenjivati u 
postupcima iz prava tržišnog 
natjecanja. 

U središtu druge teme 
raspravljalo se o načinima 

osnaživanja potrošača u digi-
taliziranom svijetu i nastojalo 
se odgovoriti na pitanja imaju 
li potrošači zaista mogućnost 
izbora ili su sve pasivniji te 
nemaju mogućnost kontrole 
korištenja digitalnih usluga.

Zaključna razmatranja 
dala je predsjednica finske 
agencije za zaštitu tržišnog 
natjecanja i potrošača Kirsi 
Leivo te je na kraju konfe-
rencije najavljen idući Europ-
ski dan tržišnog natjecanja, 
koji će se održati u Zagrebu 
u travnju 2020. a

VIDIMO SE 8. 
TRAVNJA 2020. 
U ZAGREBU, NA 
EUROPSKOM 
DANU TRŽIŠNOG 
NATJECANJA!

!



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 

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

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

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

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

JAVNA NABAVA ODLUKEZLOUPORABA POVREDA PROPISA O TRŽIŠNOM NATJECANJU 

4.

Odluke AZTN-a 
objavljene u 
listopadu 2019.

• Geoplin d.o.o., Zagreb 
i dio poslovanja Crodux 
Plin d.o.o., Zagreb, koji se 
odnosi na prirodni plin 
- Ocjena dopuštenosti 
koncentracije na 1. razini

• POZAVAROVALNI-
CA SAVA d.d., Ljubljana, 
Republika Slovenija i 
ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV d.d., Ljubljana, 
Republika Slovenija 
- oba poduzetnika 
prisutna u RH putem 
povezanih društava, 
osnivanje zajedničkog 
pothvata - Ocjena 
dopuštenosti  
koncentracije na 1. 
razini

Portugalsko tijelo za tržišno natjecanje izreklo je kaznu 
u visini od 48 milijuna eura najvećem proizvođaču elek-
trične energije zbog zlouporabe vladajućeg položaja u 
razdoblju od pet godina. 

Prema izjavi regulatora riječ je o teškom ograniče-
nju tržišnog natjecanja proizvođača električne energi-
je EDP Produção koji je zlouporabom vladajućeg polo-
žaja utjecao na cijene na tržištu energije uravnoteženja 
(sekundarna regulacijska energija). U razdoblju od 2009. 
do 2013. godine taj je proizvođač manipulirao uslugama 
uravnoteženja koje su od 2006. godine, odnosno libe-
ralizacije tržišta električnom energijom, u toj zemlji re-
gulirane na način da svi proizvođači električne energije 
od operatora prijenosnog sustava dobivaju iste prihode. 

Po riječima regulatora, EDP Produção ograničio je 
opskrbu električnom energijom iz svojih elektrana koje 
se subvencioniraju dok je električnu energiju uzimao iz 
postrojenja koja posluju na tržišnim osnovama. 

Na nepravilnost je tijelu za tržišno natjecanje ukazao 
regulator na tržištu energije. a

Talijansko tijelo za tržišno natjecanje izre-
klo je ukupnu kaznu u visini od 3 miliju-
na eura za pet poduzetnika koji su sudje-
lovali u tajnom dogovoru u javnoj nabavi 
zdravstvenih usluga i usluga zaštite i osi-
guranja za javnu upravu. 

Consip – talijansko tijelo za upravlja-
nje javnom nabavom, koje je regulatoru 
za tržišno natjecanje i ukazalo na mogu-
ću nepravilnost ovoga natječaja u svo-
me izvješću, 2015. godine je objavilo jav-
ni natječaj u vrijednosti 100 milijuna eura, 
a COM Metodi, Sintesi, Igeam, Igeamed i 
Igeam Academy dogovorili su se o podje-
li ugovora između sebe i odlučili na koje 
će natječaje poslati pobjeđujuće ponude, 
a na koje će se javiti gubitničkim ponuda-
ma, kako bi osigurali da svaki poduzetnik 
dobije barem jedan ugovor i time zadrži 
svoje prijašnje tržišne udjele.  

Tijelo za tržišno natjecanje počelo 
je svoju istragu, koja je prvotno uključi-
vala 15 poduzetnika u ožujku 2018. Za 
10 je utvrdila da nisu sudjelovali u ovom 
kartelu.  

Istraga u području javne nabave u 
skladu je s prioritetima provedbene po-
litike talijanske agencije za tržišno natje-
canje koja već nekoliko godina naglasak 
stavlja na namještanje javnih natječaja. a

Nacionalno tijelo za tržišno natjecanje i trži-
šte Ujedinjenog kraljevstva (CMA) optužilo je 
proizvođača električnih gitara Fender Europe 
za utvrđivanje minimalnih odnosno fiksnih pro-
dajnih cijena (RPM) ograničavanjem on-line po-
pusta za svoje gitare, samo par mjeseci nakon 
što je Casiju izrekla najvišu kaznu za ovakvu 
povredu propisa o tržišnom natjecanju. 

CMA u svojoj izjavi kaže da je Fenderu po-
slao obavijest o preliminarno utvrđenim či-
njenicama u postupku navodeći da je taj pro-
izvođač gitara u razdoblju između 2013. i 2018. 
godine od on-line trgovaca tražio da gitare 
prodaje po minimalno utvrđenoj ili višoj cijeni. 

Minimalne cijene CMA smatra ozbiljnim na-
rušavanjem tržišnog natjecanja koje ne dopušta 
kupcu da na internetu nađe niže cijene, a trgov-
ce sprečava da primjenjuju cijene koje žele, što 
ima za posljedicu više cijene za kupce. 

Sama obavijest ne odnosi se niti na jednog 
trgovca pojedinačno, niti se ne spominje što je 
potaklo regulatora da pokrene postupak. 

Fender je već kažnjen s 25 000 funti za pri-
krivanje dokumentacije u nenajavljenoj pretra-
zi. CMA svoj fokus stavlja na internet trgovinu 
jer smatra da je u doba utjecaja novih tehno-
logija, podataka, algoritama i umjetne inteligen-
cije na tržišno natjecanje, više nego potrebno 
zaštiti pravo potrošača da izabere najpovoljni-
ju cijenu. a

Portugal – kazna za zlouporabu  
u energetskom sektoru

Italija – kazna za 
namještanje javnog 
natječaja

CMA optužuje i Fender za 
utvrđivanje minimalnih 
cijena u on-line trgovini


