KLASA: UP/I 034-03/21-02/002
URBROJ: 580-11/107-2021-002
Zagreb, 3. ožujka 2021.
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 30. stavka 2., članka 31., članka 38.
stavka 2. vezano uz članak 19. i članka 58. stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog
natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09. i 80/13.; dalje u tekstu: ZZTN) u upravnoj stvari ocjene
dopuštenosti koncentracije poduzetnika Mate Gotovca, iz Solina, Drniška 27 (dalje u tekstu:
Mate Gotovac), i nakladnika Televizija Dalmacija d.o.o. za film, video i televiziju, sa sjedištem
u Splitu, Lučica 4 (dalje u tekstu: Televizija Dalmacija), u smislu članka 15. stavka 1. točke 2.
ZZTN-a, članka 36. Zakona o medijima („Narodne novine“, br. 59/04., 84/11. i 81/13.; dalje u
tekstu: ZOM), i članka 65. stavka 1. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br.
153/09. i 84/11.; dalje u tekstu: ZEM.), na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
u sastavu: Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica predsjednika Vijeća, mr. sc. Ljiljana Pavlic,
dipl.oec., dr. sc. Mirta Kapural, dipl.iur. i Denis Matić, dipl. iur., na 6/2021. sjednici održanoj 3.
ožujka 2021., donosi sljedeće
R J E Š E NJ E
I.

Odbacuje se prijava namjere provedbe koncentracije poduzetnika jer ne postoje
uvjeti za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika
budući da stjecatelj Mate Gotovac, iz Solina, Drniška 27, u trenutku stjecanja udjela
u nakladniku Televizija Dalmacija, nije bio nakladnik medija, pružatelj medijskih
usluga ili s njima povezana osoba, te stoga nije obveznik prijave namjere provedbe
koncentracije u smislu članka 19. stavka 1. ZZTN-a u vezi s člankom 36. ZOM-a i
člankom 65. ZEM-a, koje AZTN ocjenjuje sukladno članku 17. stavku 6. ZZTN-a.

II.

Poduzetnik Mate Gotovac, obveznik je plaćanja upravne pristojbe u iznosu od
3.500,00 kuna (slovima: tri tisuće petsto kuna) u korist Državnog proračuna
Republike Hrvatske za rješenje o odbacivanju prijave za ocjenu dopuštenosti
koncentracije zbog nepostojanja uvjeta za njezinu ocjenu.
Rok izvršenja: osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja.

III.

Poduzetnik Mate Gotovac obveznik je plaćanja upravne pristojbe u iznosu od
3.5000 kuna (slovima: tri tisuće petsto kuna) u korist Državnog proračuna
Republike Hrvatske za prijavu ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika po
posebnim propisima.

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 u tekstu: AZTN) zaprimila je 8. veljače 2021.
prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika (dalje u tekstu: prijava koncentracije) koja
nastaje stjecanjem izravne kontrole na trajnoj osnovi poduzetnika Mate Gotovca nad
poduzetnikom Televizija Dalmacija, u smislu odredbe članka 15. stavka 1. točke 2. ZZTN-a, a
u vezi s člankom 36. ZOM-a i članka 65. ZEM-a.
Prijavu koncentracije dostavio je AZTN-u na ocjenu poduzetnik Mate Gotovac iz Solina,
Drniška 27.
U smislu odredbi članka 15. stavka 1. ZZTN-a, koncentracija poduzetnika nastaje promjenom
kontrole nad poduzetnikom na trajnoj osnovi koja se stječe pripajanjem ili spajanjem dva ili
više neovisnih poduzetnika ili dijelova tih poduzetnika, stjecanjem izravne ili neizravne kontrole
ili prevladavajućeg utjecaja jednog, odnosno više poduzetnika nad drugim, odnosno više
drugih poduzetnika ili dijelom, odnosno dijelovima drugih poduzetnika i to stjecanjem većine
dionica ili udjela, ili stjecanjem većine prava glasa, ili na drugi način u skladu s odredbama
Zakona o trgovačkim društvima i drugim propisima.
Člankom 36. stavkom 1. i 2. ZOM-a uređeno je da su nakladnici sudionici koncentracija
poduzetnika obvezni AZTN-u podnijeti prijavu koncentracije u obliku i na način utvrđen
propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, neovisno o tome jesu li u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti iz članka 22. stavka 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj
122/03.; dalje u tekstu: ZZTN iz 2003.). Navedenom članku 22. stavku 4. ZZTN-a iz 2003. je
istovjetan članak 17. stavak 1. ZZTN-a koji je sada na snazi.
Stoga, nakladnici medija moraju namjeru provedbe koncentracije prijaviti AZTN-u bez obzira
na visinu ukupno ostvarenog prihoda u financijskoj godini koja prethodi godini u kojoj se
koncentracija namjerava provesti.
Člankom 17. stavkom 6. ZZTN-a propisano je da AZTN ocjenjuje dopuštenost samo onih
koncentracija koje podliježu obvezi prijave namjere provedbe koncentracije iz članka 17.
stavka 1. ZZTN-a te onih koncentracija za koje je posebnim propisima uređena obveza prijave
AZTN-u.
Uvidom u prijavu koncentracije utvrđeno je da fizička osoba Mate Gotovac ostvaruje udjele u
poduzetniku Gotovac Company d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Solinu,
Drniška 27, MBS: 060029550, OIB: 74588047850 (dalje u tekstu: Gotovac Company), čime se
smatra poduzetnikom u smislu članka 3. stavak 1. ZZTN-a.
Zaštita tržišnog natjecanja u području medija regulirana je posebnim propisima i to ZOM-om i
ZEM-om, pri čemu članak 35. ZOM-a taksativno navodi krug osoba na koje se primjenjuju
propisi o zaštiti tržišnog natjecanja, čime primjenu odredaba ZZTN-a ograničava na
nakladnike dok članak 36. ZOM-a određuje da su prijavu namjere koncentracije poduzetnika,
u obliku i na način utvrđen propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, obvezni podnijeti nakladnici
- sudionici koncentracija.
Člankom 65. stavkom 1. ZEM-a propisano je da se na pružatelje medijskih usluga primjenjuju
propisi o zaštiti tržišnog natjecanja.
Članak 2. ZOM-a definira pojam nakladnika kao svaku fizičku ili pravnu osobu koja putem
medija objavljuje programske sadržaje i sudjeluje u javnom informiranju, bez obzira na
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tehnička sredstva preko kojih se njegovi urednički oblikovani programski sadržaji objavljuju,
prenose ili su dostupni javnosti, te definira i pojam pružatelja medijskih usluga kao fizičku ili
pravnu osobu koja ima uredničku odgovornost za odabir audio i audiovizualnog sadržaja,
audio i audiovizualne medijske usluge, te koja određuje način na koji je ona organizirana, a
nakladnik televizije je pružatelj medijskih usluga televizijskog emitiranja.
Uvidom
u
sudski
registar
Trgovačkog
suda
u
Splitu
(https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:28:0::NO:28:P28_SBT_MBS:060029550)
utvrđeno je da poduzetnik Gotovac Company, te time i Mate Gotovac kao povezana osoba
navedenog poduzetnika, nema upisane djelatnosti vezane uz nakladništvo medija.
Također, uvidom u registre nakladnika elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije
(https://pmu.e-mediji.hr/Public/PregledTvNakladnici.aspx
i
https://pmu.emediji.hr/Public/PregledRadioNakladnici.aspx ), utvrđeno je da poduzetnik Gotovac Company
nije upisan u navedene registre.
Koncentracije na medijskom tržištu, u smislu odredaba ZOM-a i ZEM-a, nisu u svezi s pojmom
koncentracije u smislu prava tržišnog natjecanja ako najmanje dva sudionika koncentracije
nisu nakladnici medija, pružatelji medijskih usluga ili s njima povezane osobe.
Člankom 36. stavak 1. ZOM-a propisano je da su nakladnici sudionici koncentracije
poduzetnika obvezni podnijeti prijavu namjere provedbe koncentracije u obliku i na način
utvrđen propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, iz čega proizlazi da obveza prijave
koncentracije nastaje samo u slučaju ako u njoj sudjeluju (najmanje) dva nakladnika. Ovo iz
razloga što je smisao posebnih pravila o koncentracijama iz ZOM-a i ZEM-a ograničavanje
tržišnog udjela nakladnika na mjerodavnom tržištu medija do kojeg dolazi, primjerice,
spajanjem ili pripajanjem nakladnika ili stjecanjem kontrole jednog nakladnika nad drugim
nakladnikom.
U slučaju da jedan od sudionika koncentracije nije nakladnik medija, tada se na pitanje obveze
prijave namjere provedbe koncentracije primjenjuje opće pravilo ukupno ostvarenog prihoda
sudionika koncentracije iz članka 17. stavak 1. ZZTN-a.
Slijedom navedenog proizlazi da, u trenutku stjecanja udjela u nakladniku Televizija Dalmacija,
Mate Gotovac nije bio obveznik podnošenja prijave namjere koncentracije po posebnim
propisima, odredbama ZOM-a i ZEM-a, jer nije nakladnik medija, pružatelj medijskih usluga,
niti s njima povezana osoba. Stoga Mate Gotovac kao stjecatelj kontrole koji nije nakladnik
medija, stjecanjem kontrole nad Televizijom Dalmacija nije bio u obvezi prijave namjere
provedbe koncentracije AZTN-u po posebnim propisima.
Također, u trenutku stjecanja udjela u nakladniku Televizija Dalmacija, uvidom u dostavljenu
dokumentaciju utvrđeno je kako nisu ispunjeni niti uvjeti iz članka 17. stavak 1. ZZTN-a, kojim
se utvrđuju prihodovni pragovi koji moraju biti kumulativno ispunjeni za nastanak obveze
prijave koncentracije na ocjenu AZTN-u.
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
30. točke 2., članka 31., članka 58. stavka 1. točke 15. ZZTN-a vezano uz članak 38. stavak
2. ZZTN-a i članak 19. ZZTN-a, na 6/2021. sjednici, održanoj 3. ožujka 2021., donijelo odluku
o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika jer u konkretnom slučaju
ne postoje uvjeti za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije
poduzetnika po posebnim propisima, budući da Mate Gotovac prije provedbe predmetne
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koncentracije nije bio nakladnik medija, niti su ispunjeni uvjeti iz članka 17. stavak 1. ZZTN-a,
kojim se utvrđuju prihodovni pragovi koji moraju biti kumulativno ispunjeni za nastanak obveze
prijave namjere dopuštenosti koncentracije na ocjenu AZTN-u, a koje koncentracije AZTN
ocjenjuje sukladno članku 17. stavku 6. ZZTN-a
Stoga je AZTN, temeljem odluke Vijeća, odlučio kao u točki I. izreke ovog rješenja.
II. Sukladno odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“,
broj 115/16.; dalje u tekstu: Zakon o upravnim pristojbama) te tarifnog broja 95. Uredbe o Tarifi
upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17. i 37/17.; dalje u tekstu: Uredba o Tarifi upravnih
pristojbi) za podnositelja prijave nastaje obveza uplate upravne pristojbe.
Temeljem 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 članaka 58. stavak 1. točka
15. ZZTN-a, vezano uz članke 15., 17. i 19. ZZTN.
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 klase: UP/I
034-03/2021-02/002.
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.
III. Prijava ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika po posebnim propisima podliježe
obvezi naplate upravne pristojbe, sukladno odredbama članka 4. i 5. Zakona o upravnim
pristojbama i tarifnog broja 93. stavka 3. Uredbe o upravnim pristojbama. U Tarifnom broju 93.,
stavka 3. Uredbe o upravnim pristojbama je propisano da se za prijavu ocjene dopuštenosti
namjere provedbe koncentracije poduzetnika po posebnim propisima kada nije ispunjen uvjet
ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda poduzetnika - sudionika koncentracije iz članka 17.
stavka 1. ZZTN-a naplaćuje upravna pristojba u iznosu od 3.500,00 kuna.
Upravna pristojba se uplaćuje 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 klase: UP/I
034-03/2021-02/002.
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 III. izreke ovog rješenja.
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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.
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