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Predmet: Vlada Republike Hrvatske-Ured za zakonodavstvo 
- Nacrt prijedloga Zakona o procjeni učinaka propisa 
- mišljenje; dostavlja se 

 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 20. veljače 2017. zahtjev 

Ureda za zakonodavstvo kojim se temeljem članka 23. Zakona o procjeni učinaka propisa 

(„Narodne novine“, broj 90/11) traži mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o procjeni učinaka 

propisa.    

Agencija je analizirala s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja Nacrt prijedloga Zakona o 

procjeni učinaka propisa te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: 

Vesna Patrlj, dipl.iur., zamjenica predsjednika Vijeća, mr.sc. Ljiljana Pavlic, mr.sc. Tatjana 

Peroković i Denis Matić, dipl.iur., članovi Vijeća, sa 7/2017. sjednice, održane 24. veljače 2017. 

godine, temeljem članaka 25. stavka 1., 30. točke 7. i 31. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja 

(„Narodne novine“, broj: 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN), donijela sljedeće  

MIŠLJENJE 

Predlaže se u članku 4. točki b) podtočki 6. Nacrta prijedloga Zakona o procjeni učinaka propisa, 

ispraviti dio teksta u kojem se tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja navodi kao središnje 

tijelo državne uprave. 

Naime temeljem članka 26. stavka 1. ZZTN-a,  Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima koja 

samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih ZZTN-om, 

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 vezano uz primjenu članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije te Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004. Agencija nije određena kao središnje tijelo 

državne uprave u smislu Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj: 150/11, 

12/13, 93/16 i 104/16). 
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http://www.zakon.hr/cms.htm?id=283
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17506
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17655


2 
 

U članku 13. stavku 8. Nacrta prijedloga Zakona o procjeni učinaka propisa, kojim se određuje 

kako se nakon provedenog postupka savjetovanja i usuglašavanja, nacrt prijedloga zakona 

dostavlja na mišljenje nadležnim tijelima, Uredu i drugim tijelima u skladu s Poslovnikom Vlade 

Republike Hrvatske, predlaže se za dostavu mišljenja nadležnog tijela, odrediti primjeren rok. 

 
Naime, dosadašnja praksa u svezi postupaka procjene učinaka propisa pokazala je kako je nužno 
nadležnom tijelu ostaviti primjeren rok za dostavu mišljenja na nacrt prijedloga mišljenja kako bi 
se mogla provesti detaljna i sveobuhvatna pravna analiza nacrta prijedloga zakona te izrada 
mišljenja. Posebno ukoliko je na nacrt prijedloga propisa potrebno dostaviti primjedbe s 
obrazloženjem. 
 
U odnosu na ostale odredbe Nacrta prijedloga Zakona o procjeni učinaka propisa, Agencija nema 
primjedbi.  
          

 
 
 
Predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 

 

 

Mladen Cerovac, mag.iur. 

 


