
 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 42. stavka 5. Zakona o zaštiti 
tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 79/09. i broj 80/13.) te članka 19. i članka 31. 
stavka 1. točke 8. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 16. prosinca 2010., 
potvrđenog Odlukom Hrvatskog sabora od 11. veljače 2011. („Narodne novine“, broj 22/11) s 
Izmjenama i dopunama Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 8. svibnja 2014., 
potvrđenog Odlukom Hrvatskog sabora od 13. lipnja 2014. („Narodne novine“ broj 74/14.) i na 
temelju članka 11. stavka 1. Izmjena i dopuna Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja 
od 23. travnja 2018., potvrđenog Odlukom Hrvatskog sabora od 29. lipnja 2018. („Narodne 
novine“ broj 60/18.) te Odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donesene na sjednici broj 
14/2018 održanoj 12. srpnja  2018., donosi 

 

PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI OVLAŠTENE OSOBE  

                  U AGENCIJI ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA  

  

I.  Opće odredbe 

  Članak 1. 

Ovim Pravilnikom o službenoj iskaznici ovlaštene osobe u Agenciji za zaštitu tržišnog 

natjecanja (u daljnjem tekstu: Pravilnik), uređuje se oblik i sadržaj iskaznice, izdavanje, način 

uporabe te vođenje evidencije službenih iskaznica koje je izdala Agencija za zaštitu tržišnog 

natjecanja.   

                                                  II.  Izgled službene iskaznice  

   Članak 2.   

(1) Službena iskaznica se izrađuje na plastičnoj kartici dimenzija 8,59 cm x 5,42 cm.  

(2) Na službenoj iskaznici nalaze se slijedeći podaci: 

 a) grb Republike Hrvatske,  

b) tekst: "Republika Hrvatska, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja“,  

 c) naziv: „Službena iskaznica",  

 d) ime i prezime nositelja iskaznice,  

e) fotografija nositelja iskaznice,  

 f) serijski broj iskaznice,   

 g) tekst: "Ovlast: Imatelj ove službene iskaznice ovlašten je vršiti sve radnje u postupku  

temeljem članaka 32. i 41. do 46.  Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja",  

h) datum izdavanja iskaznice, te  

i) digitalizirani potpis ovlaštene osobe i digitalizirani otisak pečata Agencije.  

 

 



III. Postupanje sa službenom iskaznicom 

Članak 3. 

Službenu iskaznicu iz članka 1. ovoga Pravilnika Agencija daje ovlaštenim osobama stručne 

službe koji sudjeluju u provođenju očevida u smislu Zakona o općem upravnom postupku i 

nenajavljenih pretraga poslovnih i drugih prostorija, zemljišta i prijevoznih sredstava, odnosno 

stanova i drugih prostorija iz članaka 42. i 44. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: 

ZZTN).  

Članak 4. 

U slučajevima kad nenajavljenoj pretrazi poslovnih i drugih prostorija, zemljišta i prijevoznih 

sredstava, odnosno stanova i drugih prostorija iz članaka 42. i 44. ZZTN-a sudjeluju i druge 

ovlaštene osobe - djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova, Odjela za gospodarski 

kriminalitet, Agencija će tim osobama dati pisano ovlaštenje za sudjelovanje u pretrazi.  

 

Članak 5. 

(1) Prije provođenja nenajavljene pretrage poslovnih i drugih prostorija, zemljišta i prijevoznih 

sredstava, odnosno stanova i drugih prostorija iz članaka 42. i 44. ZZTN-a, ovlaštene osobe 

Agencije i druge ovlaštene osobe iz stavka 5. ovoga Pravilnika dužne su predočiti stranci u 

postupku ili posjedniku prostorija i stvari, odnosno stana službenu iskaznicu i nalog Upravnog 

suda Republike Hrvatske za provedbu pretrage.  

(2) Pretrazi stana i drugih prostorija obvezno moraju nazočiti i dvije punoljetne osobe kao 

svjedoci.  

Članak 6. 

(1) Evidencija o danim službenim iskaznicama i evidencija o danim pisanim ovlaštenjima za 

sudjelovanje u pretrazi vode se u Uredu Vijeća.  

(2) Evidencija o danim službenim iskaznicama sadrži ime i prezime osobe kojoj je službena 

iskaznica dana, serijski broj službene iskaznice, datum izdavanja službene iskaznice te mjesto 

za napomene.  

(3) Evidencija o danim pisanim ovlaštenjima za sudjelovanje u pretrazi sadrži klasu i urudžbeni 

broj ovlaštenja, ime i prezime osobe kojoj je ovlaštenje dano, naziv radnog mjesta osobe kojoj 

je ovlaštenje dano, datum davanja ovlaštenja i mjesto za napomene.  

 

Članak 7. 

Ovlaštena osoba koja izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje dužna je o 

tome odmah izvijestiti predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.  

 

Članak 8. 

Ovlaštena osoba iz članka 5. ovoga Pravilnika dužna je po okončanju pretrage vratiti Agenciji 

original pisanog ovlaštenja za sudjelovanje u pretrazi.  

 



Članak 9. 

Nositelj službene iskaznice kojem prestane radni odnos u Agenciji dužan je vratiti službenu 

iskaznicu.   

 

IV.  Prijelazne i završne odredbe 

Članak 10. 

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici ovlaštene 
osobe u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, Klasa:023-01/2014-01/012, Urbroj: 580-
06/104-2014-02 od 17. listopada 2014. 

 

Članak 11. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije za 

zaštitu tržišnog natjecanja. 

 

 

 

 

        Predsjednik Vijeća za zaštitu  

        tržišnog natjecanja  

 

 

        Mladen Cerovac, mag.iur. 

 

 

           

  

  

KLASA: 023-01/18-02/010 

UBROJ: 580-06/88-2018-002 

U Zagrebu, 12. srpnja 2018. 

 

  

 


