
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: UP/I 034-03/21-02/017 
URBROJ: 580-11/30-2021-005 
Zagreb, 25. siječnja 2022. 
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Predmet: Snipes SE, Koln, Njemačka i dio imovine Katapult d.o.o. (SAN trgovine), Zagreb                      
 - ocjena dopuštenosti koncentracije 
 - potvrda (obavijest) o dopuštenosti koncentracije poduzetnika na 1. razini; 
   dostavlja se 
 
 
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), u sastavu: dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur., 
predsjednica Vijeća, mr.sc. Ljljana Pavlic, dipl.oec. i Denis Matić, dipl. iur., članovi Vijeća, na 
3/2022. sjednici održanoj 25. siječnja 2022., razmatralo je potpunu prijavu namjere provedbe 
koncentracije poduzetnika (dalje u tekstu: prijava koncentracije) koja nastaje stjecanjem izravne 
kontrole poduzetnika Snipes SE, sa sjedištem u Njemačkoj, Köln, Schanzenstrasse 41, OIB 
24143208301 (dalje u tekstu: Snipes; podnositelj prijave) nad dijelom imovine poduzetnika 
Katapult d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Gordana Lederera 4, OIB 48566967897 (dalje u 
tekstu: Katapult), a koji se odnosi na 22 prodajna mjesta „Shooster“,  „approved“ i „Noss“ te 
pripadajućih Internet trgovina (dalje u tekstu: SAN trgovine) u smislu odredbe članka 15. stavka 
1. točke 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21., dalje 
u tekstu: ZZTN). 
 
Vijeće je na navedenoj sjednici, temeljem potpune prijave koncentracije u smislu članka 20. 
ZZTN-a, utvrđene strukture mjerodavnog tržišta s obzirom na postojeće i potencijalne konkurente, 
postkoncentracijskog tržišnog udjela sudionika koncentracije, očekivanih učinaka koncentracije u 
smislu koristi za potrošača i drugih raspoloživih podataka i saznanja, ocijenilo da se može 
razumno pretpostaviti da u konkretnom predmetu nije riječ o zabranjenoj koncentraciji u smislu 
odredbe članka 16. ZZTN-a. 
 
Stoga u ovom konkretnom predmetu, budući da predmetna koncentracija nema negativan učinak 
na tržišno natjecanje na utvrđenim mjerodavnim tržištima, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, 
OIB 54882480048 (dalje u tekstu: AZTN) neće donijeti zaključak o pokretanju postupka ocjene 
koncentracije, u smislu članka 22. stavka 3. i članka 39. ZZTN-a. 
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Slijedom navedenog, prijavljena koncentracija se, sukladno članku 22. stavku 1. ZZTN-a, smatra 
dopuštenom na 1. razini. 
 
Prijavu koncentracije poduzetnika dostavio je AZTN-u na ocjenu poduzetnik Snipes, zastupan po 
punomoćniku [***],iz [***] 
 
Potpuna prijava koncentracije zaprimljena je 27. prosinca 2021., u smislu članka 20. stavka 6. 
ZZTN-a, jer je tog dana AZTN zaprimio sve dokumente i podatke sukladno članku 20. stavcima 
1. i 3. ZZTN-a, o čemu je podnositelju prijave izdana pisana potvrda KLASE: UP/I 034-03/21-
02/017, URBROJA: 580-11/30-2021-003, od 28. prosinca 2021.  
 
Prijava koncentracije je podnesena sukladno člancima 19. i 20. ZZTN-a i odredbama Uredbe o 
načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika („Narodne novine“, br. 38/11; 
dalje: Uredba o koncentracijama). 
 
Koncentracija poduzetnika imat će učinke prvenstveno na sljedećem tržištu: 
 

- u proizvodnom smislu:  
 

- tržištu trgovine na malo obućom i modnim dodacima 
 

- u zemljopisnom smislu:  
 

- teritorij Republike Hrvatske 
 
AZTN je po zaprimanju potpune prijave koncentracije, sukladno članku 21. stavcima 5. i 6. i članku 
32. točki 1. ZZTN-a, na službenim mrežnim stranicama AZTN-a (http://www.aztn.hr) 24. kolovoza 
2021. objavio Javni poziv svim zainteresiranim osobama, pod poslovnim brojem KLASE: UP/I 
034-03/21-02/017, URBROJA: 580-11/30-2021-004, od 28. prosinca 2021., za dostavljanje 
primjedaba i mišljenja o koncentraciji, kako bi prikupljeni podaci pridonijeli pojašnjenju, odnosno 
boljem razumijevanju odnosa i stanja na mjerodavnim tržištima. 
 
U navedenom Javnom pozivu utvrđen je rok za dostavu primjedbi i mišljenja AZTN-u do 7. siječnja 
2022. AZTN, vezano uz navedeni Javni poziv, nije zaprimio niti jednu primjedbu i/ili mišljenje.  
 
Sukladno članku 22. stavku 2. ZZTN-a ova potvrda (obavijest) se objavljuje na mrežnim 
stranicama AZTN-a. 
 
S poštovanjem, 
 

Predsjednica Vijeća  
za zaštitu tržišnog natjecanja 

 
 
 

dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur 

http://www.crocompet.hr/

