
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa: 011-01/17-02/017 

Urbroj: 580-12/26-17-004 

Zagreb, 23. svibnja 2017. 

 

Vlada Republike Hrvatske 

Ured za zakonodavstvo  

gđa Zdenka Pogarčić, ovlaštena za 

obavljanje poslova ravnateljice 

 

Trg sv. Marka 2 

10000 Zagreb 

 

 

Predmet: Vlada Republike Hrvatske – Ured za zakonodavstvo 

- Prijedlog Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa 

- mišljenje; dostavlja se  

 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 17. svibnja 2017. zahtjev 

Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske kojim se traži mišljenje Agencije na Prijedlog 

Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa s prilozima (dalje: Prijedlog Uredbe).  

 

Agencija je izvršila uvid u Prijedlog Uredbe 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. Tatjana Peroković i Denis Matić, dipl.iur., članovi Vijeća  sa 

22. sjednice, održane 23. svibnja 2017. godine, temeljem članaka 30. točke 7. i 31. Zakona o 

zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj: 79/09 i 80/13), donijela sljedeće 

 

MIŠLJENJE 

 

Agencija radi boljeg razumijevanja u provedbi analiza učinaka nacrta prijedloga zakona na tržišno 

natjecanje te učinkovitije primjene ove Uredbe predlaže izmjene i dopune Prijedloga Uredbe kako 

slijedi: 

 

- U članku 4. stavku 1. podstavku 1. Prijedloga Uredbe, predlaže se kao kriterij za procjenu 

učinaka na tržišno natjecanje navesti i administrativne prepreke; 

 

- U članku 4. Prijedloga Uredbe, predlaže se kao kriterij za procjenu učinaka na tržišno natjecanje 

navesti: „- uređuje li prijedlog zakona djelatnost koja je već regulirana ili se prijedlogom zakona 
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određena djelatnost uređuje kao regulirana“ ili drugi odgovarajući tekst u bitnome kao navedeni 

sadržaj; 

 

- U točki 3.1. Obrasca Iskaza o procjeni učinaka sadržanog u Prilogu 4. (dalje: Prilog 4.) predlaže 

se tekst: „...stvaranje novih prepreka za dobavljače i pružatelje usluga, poticanja nekonkurentnog 

tržišnog ponašanja, stvaranje monopolističkog tržišta?“, umjesto u dijelu koji se odnosi na analizu 

izravnih gospodarskih učinaka, navesti u dijelu koji se odnosi na analizu izravnih učinaka na 

tržišno natjecanje. 

 

- U točki 3.2. Priloga 4. predlaže se dio teksta koji glasi:  

„Da li postoje regulacijske barijere (npr. regulirane profesije) u sektoru odnosno na tržištu? Da li 

postoje strukturalne, financijske, tehničke ili neke druge barijere u sektoru odnosno na tržištu koje 

se odnose na odredbe za robe i usluge?“, zamijeniti s tekstom koji glasi: 

„Postoje li regulirane djelatnosti na tržištu? Postoje li prepreke za ulazak i/ili djelovanje na tržištu 

(npr. administrativne)?“. 

 

- U točkama 3.1. i 3.2. Obrasca naknadne procjene učinaka propisa sadržanog u Prilogu 5., 

predlaže se na odgovarajući način unijeti izmjene i dopune sukladno navedenim izmjenama i 

dopunama u točkama 3.1. i 3.2. Priloga 4.  

 

Obrazloženje 

 

Temeljem zaprimljenog podneska Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske radi 

davanja mišljenja na Prijedlog Uredbe, Agencija je izvršila uvid u odredbe Prijedloga Uredbe s 

pripadajućim prilozima. 

 

Naime, u svezi postupka procjene učinaka propisa u odnosu na tržišno nat jecanje, dosadašnja 

praksa Agencije pokazala je kako nije u potpunosti razvidan kriterij po kojemu se Agenciji kao 

nadležnom tijelu za tržišno natjecanje dostavljaju nacrti dokumenata na mišljenje te u tom smislu 

provodi analiza učinaka prijedloga propisa na tržišno natjecanje. 

  

Slijedom navedenog, Agencija smatra kako je potrebno u propisima koju uređuju postupak 

procjene učinaka propisa jasnije navesti kriterije za analizu izravnih učinaka nacrta prijedloga 

zakona na tržišno natjecanje (dalje: kriteriji).  

 

U tom smislu Agencija predlaže izmjene i dopune Prijedloga Uredbe na način da se u odredbi 

članka 4. stavka 1. podstavka 1. Prijedloga Uredbe, navedu i administrativne prepreke kao kriterij. 

Naime, Agencija smatra kako je nužno analizirati nacrt prijedloga zakona i na način kojim se 

ocjenjuje postoje li ili se njime uvode administrativne prepreke za obavljanje djelatnosti odnosno 

tržišno natjecanje. Ovdje se podrazumijevaju odredbe kojima se primjerice: ograničava ulazak ili 

nameću prepreke protoku robe i usluga, utvrđuju stečena prava, daju ili produžuju isključiva 

prava, smanjuje ulazak ili prisiljava poduzetnike na izlazak s tržišta i sl.  

S obzirom na iznimnu važnost analize i administrativnih prepreka u nacrtima prijedloga zakona, 

Agencija smatra kako je taj kriterij potrebno izričito navesti u Prijedlogu Uredbe, odnosno 

pripadajućim obrascima radi analize svakog propisa. 
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Nastavano, Agencija predlaže kao kriterij navesti i postojanje ili određivanje regulirane djelatnosti 

na određenom tržištu. U tom smislu, nacrt prijedloga zakona potrebno je analizirati na način 

primjerice: postoji li monopolistički položaj pojedinog poduzetnika, postoje li isključiva prava, način 

određivanja cijena, uvjeti pružanja usluga i slično, a što je u konačnici od bitnog utjecaja na tržišno 

natjecanje na konkretnom tržištu.  

U točki 3.1. Priloga 4. predlaže se tekst: „...stvaranje novih prepreka za dobavljače i pružatelje 

usluga, poticanja nekonkurentnog tržišnog ponašanja, stvaranje monopolističkog tržišta?“ 

umjesto u dijelu koji se odnosi na analizu izravnih gospodarskih učinaka, navesti u dijelu koji se 

odnosi na analizu izravnih učinaka na tržišno natjecanje. Naime, Agencija smatra kako je riječ o 

učincima koji su u pravilu uređeni propisima o tržišnom natjecanju. Stoga ih je s toga aspekta 

potrebno i analizirati. Time će se prema mišljenju Agencije omogućiti i predlagatelju zakona brži 

i jednostavniji pristup analizi učinaka propisa na tržišno natjecanje koje je potrebno analizirati 

primarno s aspekta propisa o tržišnom natjecanju.  

 

Ovdje, Agencija također, radi boljeg razumijevanja teksta i smisla analize učinka na tržišno 

natjecanje predlaže tekst koji glasi: „Da li postoje regulacijske barijere (npr. regulirane profesije) 

u sektoru odnosno na tržištu? Da li postoje strukturalne, financijske, tehničke ili neke druge 

barijere u sektoru odnosno na tržištu koje se odnose na odredbe za robe i usluge?“,  

 

zamijeniti s tekstom koji glasi: 

 

„Postoje li regulirane djelatnosti na tržištu? Postoje li prepreke za ulazak i/ili djelovanje na tržištu 

(npr. administrativne)?“. 

 

Nadalje, u točkama 3.1. i 3.2. Obrasca naknadne procjene učinaka propisa sadržanog u Prilogu 

5., predlaže se na odgovarajući način unijeti izmjene i dopune sukladno izmjenama i dopunama 

učinjene u točkama 3.1. i 3.2. Priloga 4.  

 

 

Predsjednik Vijeća 

za zaštitu tržišnog natjecanja 

 

 

Mladen Cerovac, mag. iur. 


