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dr.sc. Zdravko Marić, ministar 
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10000 Zagreb 

Predmet: Ministarstvo financija 
- Nacrt prijedloga Zakona o upravnim pristojbama s Konačnim prijedlogom 

Zakona i Nacrtom iskaza za propis 
- Nacrt prijedloga Pravilnika o tarifama upravnih pristojbi 
- mišljenje; dostavlja se 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) temeljem članka 25. stavka 2. 
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj: 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN), 
ovlaštena je zatražiti između ostalog i središnja tijela državne uprave ili druga državna tijela 
dostavljanje na uvid nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, radi davanja stručnih mišljenja 
o njihovoj sukladnosti, ako smatra da mogu značajno utjecati na tržišno natjecanje. 

Slijedom navedenog, Agencija je dopisom zatražila nadležno Ministarstvo financija na 
dostavu Nacrta prijedloga Zakona o upravnim pristojbama, s Konačnim prijedlogom zakona i 
Nacrtom iskaza za propis te Nacrt Pravilnika o Tarifama upravnih pristojbi. 

Agencija je izvršila pravnu analizu dostavljenih nacrta prijedloga propisa te je na temelju 
odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag.iur., 
predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur., zamjenica predsjednika Vijeća, mr.sc. Ljiljanja 
Pavlic, mr.sc. Tatjana Peroković i Denis Matić, dipl.iur., članovi Vijeća, sa 16/2016. sjednice, 
održane 25. svibnja 2016. godine, temeljem članaka 25. stavka 1 , 30. točke 7. i članka 31. 
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj: 79/09 i 80/13), donijela 
sljedeće 

MIŠLJENJE 

Agencija nema primjedbi u odnosu na odredbe Nacrta prijedloga Zakona o upravnim 
pristojbama s Konačnim prijedlogom Zakona te na Prijedlog iskaza o procjeni učinaka za 
Zakon o upravnim pristojbama. 

U odnosu na Nacrt Pravilnika o tarifama upravnih pristojbi u dijelu koji se odnosi na pristojbe 
za zaštitu tržišnog natjecanja, Agencija predlaže izmjene i dopune kako slijedi: 
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1. Predlaže se u Tarifnom broju 106. Nacrta Pravilnika o tarifama upravnih pristojbi, 
brisanje odredbe stavka 1. točke 1. koja glasi: 

„(1) Za zahtjev: 
1. za davanje stručnog mišljenja 1.000,00". 

2. Predlaže se u Tarifnom broju 106. Nacrta Pravilnika o tarifama upravnih pristojbi, 
izmjena odredbe stavka 1. točke 4. na način da ista glasi: 

„sudionika koncentracije za djelomično ukidanje rješenja Agencije o dopuštenosti 
koncentracije iz članka 23. stavka 3. ZZTN 5.000,00". 

3. Predlaže se u Tarifnom broju 106. stavak 1. Nacrta Pravilnika o tarifama upravnih 
pristojbi izmjena numeričkog redoslijeda točaka zbog brisanja odredbe stavka 1. 
točke 1., na način da dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 1., 2. i 3. 

4. Predlaže se u Tarifnom broju 107. Nacrta Pravilnika o tarifama upravnih pristojbi, 
izmjena odredbe stavka 1. točke 5. na način da ista sada glasi: 

„o djelomičnom ukidanju rješenja Agencije o ocjeni dopuštenosti koncentracije na 
zahtjev sudionika koncentracije iz članka 23. stavka 3. ZZTN 15.000,00". 

5. Predlaže se u Tarifnom broju 107. Nacrta Pravilnika o tarifama upravnih pristojbi, u 
stavku 1. iza točke 5. dodati nove točke 6. i 7. koje će glasiti: 

„6. kojim određuje posebne mjere za ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja kod 
zabranjenih koncentracija na temelju članka 24. ZZTN te izriče upravno-kaznenu 
mjeru propisanu za tu povredu....150.000,00", 

„7. kojom izriče upravno-kaznenu mjeru radi povrede članka 62. stavka 1. točke 1. i 
točke 5. ZZTN....5.000,00". 

6. Dosadašnje točke 6. i 7. u stavku 1. u Tarifnom broju 107. Nacrta Pravilnika o 
tarifama upravnih pristojbi, postaju točke 8. i 9. 

7. Predlaže se u Tarifnom broju 108. Nacrta Pravilnika o tarifama upravnih pristojbi, 
izmijeniti odredbu na način da ista glasi: 

„Za rješenje o odbacivanju prijave za ocjenu dopuštenosti koncentracije zbog 
nepostojanja uvjeta za njezinu ocjenu u smislu članka 58. stavka 1. točke 15. ZZTN, 
vezano uz članke 15., 17. i 19. ZZTN....5.000,00". 

Obrazloženje 

U odnosu na Tarifni broj 106. Nacrta Pravilnika o tarifama upravnih pristojbi (dalje: Nacrt 
Pravilnika) Agencija predlaže brisanje odredbe stavka 1. točke 1. kojom je propisano kako se 
za zahtjev za davanjem stručnog mišljenja plaća upravna pristojba u iznosu od 1.000,00 
kuna. 

Naime, temeljem članka 25. stavka 1. ZZTN-a, propisano je kako Agencija, na zahtjev 
Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, središnjih tijela državne uprave, pravnih 
osoba s javnim ovlastima u skladu s posebnim zakonom i tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave daje stručna mišljenja o sukladnosti nacrta prijedloga zakona i 



drugih propisa sa ZZTN-om te o ostalim pitanjima koja mogu značajno utjecati na tržišno 
natjecanje. 

Temeljem stavka 3. istog članka zakona propisano je kako Agencija može tijelima iz stavka 
1. ovoga članka davati mišljenja o sukladnosti važećih zakona i drugih propisa s ovim 
Zakonom, donositi mišljenja kojima se promiče znanje o tržišnom natjecanju, odnosno 
podiže razina svijesti i informiranosti o ulozi politike i prava tržišnog natjecanja, kao i donositi 
mišljenja i stručne stavove o rješenjima i razvoju komparativne prakse iz područja prava i 
politike tržišnog natjecanja. 

Budući da je stručna mišljenja Agencija u smislu članka 25. stavka 1.13. ZZTN-a ovlaštena 
davati isključivo tijelima koja su u smislu članka 6. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne 
novine", broj: 796, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 
110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 
19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14), odnosno članka 9. Nacrta prijedloga Zakona o 
upravnim pristojbama s Konačnim prijedlogom Zakona, oslobođena od plaćanja pristojbi, 
propisivanje upravne pristojbe za zahtjev za davanje stručnih mišljenja nema osnovu u 
odredbama ZZTN-a. 

Nadalje, u Tarifnom broju 106. Nacrta Pravilnika predlaže se odredbu stavka 1. točku 4. 
izmijeniti na način kako je navedeno u točki 2. izreke ovog mišljenja Agencije, budući da je 
odredbom članka 23. stavka 3. ZZTN-a propisano kako Agencija rješenjem ukida, a ne 
izmjenjuje rješenja o koncentraciji. 

Navedeno obrazloženje izmjene odredbe Nacrta Pravilnika, odnosi se i na točku 3. izreke 
ovog mišljenja Agencije. 

Nadalje, odredbu Tarifnog broja 107. koja propisuje visinu upravnih pristojbi za rješenja 
Agencije, potrebno je dopuniti na način da ista propisuje upravne pristojbe po dvije osnove 
koje nisu predviđene u Nacrtu Pravilnika i to za rješenje Agencije kojim određuje posebne 
mjere za ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja kod zabranjenih koncentracija na temelju 
članka 24. ZZTN, izriče upravno-kaznenu mjeru propisanu za tu povredu te kojim izriče 
upravno-kaznenu mjeru sukladno članku 62. stavku 1. točkama 1. i 5. ZZTN, a kako je 
predloženo u točki 4. izreke ovog mišljenja Agencije. 

Navedene dopune u Tarifnom broju 107, predlaže se propisati na način da se iste kao nove 
točke 6. i 7. dodaju iza točke 5., a dosadašnje točke 6. i 7., dopunama postaju 8. i 9., a kako 
je predloženo u točki 5. izreke ovog mišljenja Agencije. 

Naposljetku, sukladno odredbi članka 58. stavak 1. točka 15. ZZTN-a Agencija rješenjem, a 
ne zaključkom, odlučuje o odbacivanju prijave za ocjenu dopuštenosti koncentracija zbog 
nepostojanja uvjeta ili javnog interesa za pokretanje postupka, slijedom čega je odredbu 
Tarifnog broja 108. potrebno izmijeniti na način kako je predloženo u točki 6. izreke ovog 
mišljenja Agencije. 
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Maj ja Lukić 

From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Attachments: 

Maja Lukić 
30. svibnja 2016.10:52 
'andreja.jaksid&porezna-uprava.hr' 
Ivana Mudražija 
Dostava mišljenja 
Ministarstvo financija - mišljenje.pdf 

Poštovana, 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) u privitku Vam dostavlja mišljenje Agencije na Nacrt 
prijedloga Zakona o upravnim pristojbama s Konačnim prijedlogom 
Zakona i Nacrtom iskaza za propis te Nacrt prijedloga Pravilnika o tarifama upravnih pristojbi, klasa: 011-01/16-
02/011. 

S poštovanjem, 

Maja Lukić 

mag.iur., mlađa savjetnica 
Odjel za legislativu i komparativnu praksu 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 



Maj ja Lukić 

From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Attachments: 

Maja Lukić 
30. svibnja 2016.10:52 
'andreja.jaksic@porezna-uprava.hr' 
Ivana Mudražija 
Dostava mišljenja 
Ministarstvo financija - mišljenje.pdf 

Poštovana, 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) u privitku Vam dostavlja mišljenje Agencije na Nacrt 
prijedloga Zakona o upravnim pristojbama s Konačnim prijedlogom 
Zakona i Nacrtom iskaza za propis te Nacrt prijedloga Pravilnika o tarifama upravnih pristojbi, klasa: 011-01/16-
02/011. 

S poštovanjem. 

Maja Lukić 

mag.iur., mlađa savjetnica 
Odjel za legislativu i komparativnu praksu 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 

mailto:'andreja.jaksic@porezna-uprava.hr'

