KLASA: UP/I 034-03/20-02/009
URBROJ: 580-11/41-2020-004
Zagreb, 18. prosinca 2020.
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 30. stavka 2., članka 31. i članka 58.
stavka 1. točka 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 80/13;
dalje: ZZTN) u upravnoj stvari ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika koja nastaje
stjecanjem izravne kontrole poduzetnika ADVENTURA Investments d.o.o., sa sjedištem u
Ljubljani, Republika Slovenija, Vošnjakova ulica 3 (dalje: Adventura) nad poduzetnikom
ANTICUS, storitve in trgovina, d.o.o. sa sjedištem u Ljubljani, Republika Slovenija, Brnčičeva
ulica 13 (dalje: Anticus), na trajnoj osnovi i to stjecanjem većine udjela u temeljnom kapitalu
poduzetnika Anticus, u smislu odredbe članka 15. stavka 1. točke 2. ZZTN-a, temeljem prijave
namjere provedbe koncentracije koju je podnio poduzetnik Adventura, zastupan po
punomoćniku [***], odvjetniku iz odvjetničkog društva [***], sa sjedištem u [***], na temelju
odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica
predsjednika Vijeća, mr. sc. Ljiljana Pavlic, dr. sc. Mirta Kapural i Denis Matić dipl. iur., članovi
Vijeća, sa 53/2020. sjednice, održane 18. prosinca 2020., donosi sljedeće
R J E Š E NJ E
I. Odbacuje se prijava namjere provedbe koncentracije poduzetnika Adventura i Anticus
budući da nisu ispunjeni uvjeti za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti koncentracije
poduzetnika u smislu odredbe članka 17. stavka 1. ZZTN-a, prema kojoj se ocjenjuje
dopuštenost samo onih koncentracija koje podliježu obvezi prijave namjere provedbe
koncentracije sukladno članku 17. stavku 6. ZZTN-a.
II. Adventura je obveznik plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 3.500,00 kuna u korist
Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Rok izvršenja: osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja.
O b r a z l o ž e nj e
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je 17. studenog 2020.
nepotpunu prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika (dalje: prijava koncentracije)
koja nastaje stjecanjem izravne kontrole poduzetnika Adventura nad poduzetnikom Anticus,
na trajnoj osnovi, u smislu odredbe članka 15. stavka 1. točke 2. ZZTN-a.
Prijavu koncentracije dostavio je AZTN-u na ocjenu poduzetnik Adventura, zastupan po
punomoćniku [***], odvjetniku iz odvjetničkog društva [***], sa sjedištem u [***].
Prijava koncentracije podnosi se AZTN-u sukladno člancima 19. i 20. ZZTN-a i članku 6.
Uredbe o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika („Narodne novine“,
br. 38/11; dalje: Uredba o koncentracijama).
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Iz nepotpune prijave koncentracije nije bilo moguće utvrditi jesu li u konkretnom predmetu
kumulativno ispunjeni uvjeti za nastanak obveze podnošenja prijave namjere provedbe
predmetne koncentracije AZTN-u, u smislu članka 17. ZZTN-a. Konkretno, iz podataka o visini
ostvarenih prihoda sudionika koncentracije dostavljenih prijavom koncentracije nije bilo jasno
razvidno je li stjecatelj u predmetnom slučaju, poduzetnik Adventura na teritoriju Republike
Hrvatske u 2019. ostvario iznos relevantnog prihoda viši od propisanog člankom 17. stavkom
1. točkom 2. ZZTN-a. Naime, preračunavanjem iznosa relevantnog prihoda koji je dostavljen
u eurima u kune, prema godišnjem prosjeku srednjeg deviznog tečaja Hrvatske narodne banke
iz 2019., proizlazilo je kako je ukupan godišnji konsolidirani prihod Adventura grupe ostvaren
prodajom robe i/ili usluga na teritoriju Republike Hrvatske u 2019. nije iznosio 100.000.000,00
kuna.
Stoga je AZTN podneskom od 20. studenog 2020. zatražio dopunu prijave koncentracije
sukladno članku 20. ZZTN-a i članku 13. stavak 1. (c) Uredbe o koncentracijama, primarno
radi utvrđivanja jesu li kumulativno ispunjeni uvjeti za nastanak obveze prijave namjere
provedbe koncentracije AZTN-u, u smislu članka 17. ZZTN-a.
Konkretno, AZTN je zatražio vezano uz točku 3.3.2. prijave predmetne koncentracije,
pojašnjenje na što se odnosi dostavljeni iznos ukupnog godišnjeg konsolidiranog prihoda
Adventura grupe ostvarenog prodajom robe i/ili usluga na teritoriju Republike Hrvatske u 2019.
navedenog pod točkom 3.3.2. prijave koncentracije, odnosno prihod kojih poduzetnika taj iznos
obuhvaća. Također je zatražena dostava dokumentacije (godišnje financijsko izvješće) iz kojih
je razvidna visina ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog prodajom robe i/ili usluga u 2019. za
svakog od poduzetnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pod kontrolom poduzetnika
Adventura, kao i pojašnjenje jesu li cjelokupni iznosi prihoda poduzetnika pod kontrolom
Adventure uključeni u iznos konsolidiranog iznosa Adventura grupe na teritoriju Republike
Hrvatske ili se dio tih prihoda odnosi na prihod ostvaren unutar grupe ili na inozemnim tržištima.
Naime, člankom 17. stavkom 6. ZZTN-a propisano je da AZTN ocjenjuje dopuštenost samo
onih koncentracija koje podliježu obvezi podnošenja prijave namjere provedbe koncentracije
iz članka 17. stavka 1. ZZTN-a. Člankom 17. stavkom 1. ZZTN-a propisano je da su, radi
ocjene dopuštenosti koncentracije, sudionici koncentracije obvezni AZTN-u prijaviti svaku
namjeru provedbe koncentracije ako su kumulativno ostvareni slijedeći uvjeti: (1.) ukupan
godišnji konsolidirani prihod svih poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren prodajom robe
i/ili usluga ostvaren na svjetskom tržištu, iznosi najmanje jednu milijardu kuna sukladno
financijskim izvješćima za financijsku godinu koja je prethodila koncentraciji, ako najmanje
jedan sudionik koncentracije ima sjedište i/ili podružnicu u Republici Hrvatskoj, i (2.) ukupan
prihod svakog od najmanje dva sudionika koncentracije ostvaren u Republici Hrvatskoj, iznosi
najmanje 100.000.000 kuna, sukladno financijskim izvještajima za financijsku godinu koja je
prethodila koncentraciji.
Dopuna prijave koncentracije zaprimljena je 9. prosinca 2020.
U navedenoj dopuni prijave koncentracije pojašnjava se da je naknadnim provjeravanjem
podnositelj prijave utvrdio da ukupan godišnji konsolidirani prihod Adventura grupe ostvaren
prodajom robe i/ili usluga na teritoriju Republike Hrvatske u 2019., preračunato prema
godišnjem prosjeku srednjeg deviznog tečaja Hrvatske narodne banke iz 2019., nije iznosio
100.000.000,00 kuna. Naime, pojasnio je podnositelj prijave koncentracije kako su u iznos
prihoda Adventura grupe koji je ranije dostavljen bili uključeni i iznosi prihoda koji su ostvareni
i na inozemnim tržištima. Također su u prilogu dopune prijave koncentracije dostavljena
financijska izvješća svih poduzetnika pod kontrolom poduzetnika Adventura sa sjedištem u
Republici Hrvatskoj, a koja su u 2019. poslovala.
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AZTN je izvršio uvid u cjelokupnu dostavljenu dokumentaciju i očitovanja te je utvrdio kako
slijedi:
u smislu članka 17. stavka 2. ZZTN-a, kao mjerodavna godina za utvrđivanje ukupnog
godišnjeg prihoda sudionika koncentracije ostvarenog prodajom robe i/ili usluga smatra se
2019., budući da je to posljednja godina za koju sudionici koncentracije imaju zaključena
godišnja financijska izvješća.
Slijedom navedenog, prema dostavljenim podacima i dokumentaciji od strane podnositelja
prijave, utvrđeno je da u konkretnom slučaju nisu kumulativno ispunjeni uvjeti za nastanak
obveze prijave namjere provedbe koncentracije u smislu članka 17. stavka 1. ZZTN-a.
Naime, ukupni prihodi svih sudionika koncentracije od prodaje roba i/ili usluga na svjetskom
tržištu u 2019. godini ispunjavaju uvjet iz članka 17. stavka 1. točke 1. ZZTN-a. Međutim,
ukupni prihodi stjecatelja ostvareni prodajom roba i/ili usluga na tržištu Republike Hrvatske ne
ispunjavaju uvjet iz članka 17. stavak 1. točka 2. ZZTN-a kojim je propisano da prihod svakog
od najmanje dva sudionika koncentracije u mjerodavnoj godini u Republici Hrvatskoj iznosi
najmanje 100.000.000,00 kuna. Budući da u predmetnom slučaju prihod jednog od stjecatelja,
poduzetnika Adventura ne prelazi visinu prihodovnog praga propisanog iz članka 17. stavka
1. točke 2. ZZTN-a, nisu kumulativno ispunjeni uvjeti za nastanak obveze prijave namjere
provedbe koncentracije.
Člankom 58. stavkom 1. točkom 15. ZZTN-a propisano je da AZTN u slučaju kada nema uvjeta
za pokretanje postupka odlučuje rješenjem.
Slijedom navedenog, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je na temelju članka
31., članka 30. točke 2., članka 38. stavka 2. i članka 58. stavka 1. točke 15. ZZTN-a, na
53/2020. sjednici, održanoj 18. prosinca 2020., donijelo odluku o odbacivanju prijave namjere
provedbe koncentracije.
U konkretnom slučaju utvrđeno je kako nisu kumulativno ispunjeni uvjeti za nastanak obveze
prijave namjere provedbe predmetne koncentracije AZTN-u u smislu članka 17. stavka 1.
ZZTN-a.
Prema dostavljenim podacima i dokumentaciji od strane podnositelja prijave koncentracije
proizlazi kako je u konkretnom slučaju ispunjen uvjet ukupnog godišnjeg ostvarenog prihoda
svih poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na svjetskom
tržištu u smislu članka 17. stavak 1. točka 1. ZZTN-a, no nije ostvaren uvjet za nastanak
obveze prijave koncentracije u smislu članka 17. stavak 1. točka 2. ZZTN-a, kojim je propisano
da prihod svakog od najmanje dva sudionika koncentracije u mjerodavnoj godini u Republici
Hrvatskoj iznosi najmanje 100.000.000,00 kuna.
Budući da u predmetnom slučaju prihod jednog od stjecatelja, poduzetnika Adventura ne
prelazi visinu prihodovnog praga propisanog iz članka 17. stavka 1. točke 2. ZZTN-a, nisu
kumulativno ispunjeni uvjeti za nastanak obveze prijave namjere provedbe koncentracije.
Slijedom navedenog, AZTN u ovom predmetu ne može ocjenjivati dopuštenost predmetne
koncentracije u smislu članka 17. stavak 6. ZZTN-a, kojim je propisano da AZTN ocjenjuje
dopuštenost samo onih koncentracija koje podliježu obvezi prijave namjere provedbe
koncentracije u smislu članka 17. stavak 1. ZZTN-a.
Stoga je AZTN, temeljem odluke Vijeća, odlučio kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Sukladno odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br.
115/16; dalje: Zakon o upravnim pristojbama), te članka 1. stavka 1. Uredbe o tarifi upravnih
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pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17, 37/17 i 129/17; dalje: Uredba o tarifi upravnih pristojbi) za
podnositelja prijave nastaje obveza uplate upravne pristojbe. Temeljem članka 1. stavka 1.,
odnosno tarifnog broja 95. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi upravna pristojba u iznosu od
3.500,00 kuna naplaćuje se za rješenje o odbacivanju prijave za ocjenu dopuštenosti
koncentracije zbog nepostojanja uvjeta za njezinu ocjenu u smislu članka 58. stavak 1. točka
15. ZZTN-a, a koji propisuje da se u konkretnom slučaju odlučuje rješenjem kojim se utvrđuje
nepostojanje uvjeta za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti koncentracije.
Navedeni iznos uplaćuje se u roku od osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja u korist
Državnog proračuna Republike Hrvatske na račun broj: HR1210010051863000160, model
HR64, poziv na broj odobrenja: 5002-20833-OIB obveznika uplate.
Sukladno odredbi članka 17. stavka 4. Zakona o upravnim pristojbama, nakon izvršene uplate
obveznik uplate je dužan uplatnicu, kao dokaz o obavljenoj uplati upravne pristojbe, žurno, a
najkasnije u roku od osam (8) dana, dostaviti AZTN-u s pozivom na poslovni broj KLASA: UP/I
034-03/20-02/009.
Ukoliko obveznik uplate upravne pristojbe ne izvrši uplatu upravne pristojbe AZTN će,
protekom roka, od nadležne Porezne uprave, sukladno članku 19. Zakona o upravnim
pristojbama, zatražiti prisilnu naplatu upravne pristojbe.
Stoga je AZTN, temeljem odluke Vijeća, odlučio kao u točki II. izreke ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može tužbom pokrenuti
upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana
od dana dostave ovoga rješenja.

Zamjenica predsjednika Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja

Vesna Patrlj, dipl.iur.

Napomena
Sukladno članku 53. ZZTN-a, podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu izuzeti su od objavljivanja te su u
tekstu navedeni podaci označeni [***].

4

