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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 21. lipnja 2017. zahtjev 
Ministarstva financija kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o reviziji. 
 
Agencija je izvršila uvid u Nacrt prijedloga Zakona o reviziji te je na temelju odluke Vijeća za 
zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag.iur., predsjednik Vijeća, mr.sc. 
Ljiljanja Pavlic i Denis Matić, dipl.iur., članovi Vijeća, sa 27/2017. sjednice, održane 30.  lipnja 
2017. godine, temeljem članka 25. stavka 1., članka 30. točke 7. i članka 31. Zakona o zaštiti 
tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj: 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN), donijela sljedeće 
 
 
MIŠLJENJE 
 
Predlaže se brisati članak 72. Prijedloga Zakona o reviziji.  
 
U članku 105. stavku 2. točka 3. Prijedloga Zakona o reviziji, iza riječi „obavlja“, predlaže se 
dodati riječi „Hrvatska revizorska komora“. 
 
U odnosu na ostale odredbe Prijedloga Zakona o reviziji, Agencija nema primjedbi. 
 
 
Obrazloženje 
 
Agencija je izvršila uvid u odredbu članka 72. Prijedloga Zakona o reviziji koji uređuje suradnju 
Ministarstva financija i Agencije, a koja glasi: 
 

„(1) Ministarstvo financija i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dužni su surađivati u vezi 

praćenja tržišta i tržišne koncentracije ovlaštenih revizora i revizorskih društava u smislu 
članka 27. stavka 1. Uredbe (EU) br. 537/2014 i drugim pitanjima iz njihove nadležnosti. 
 
(2) Način suradnje i opseg razmjene informacija uređuje se međusobnim sporazumom o 
suradnji između Ministarstva financija i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. 
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(3) Razmjena podataka u skladu s ovim člankom ne smatra se odavanjem službene tajne, a 
Ministarstvo financija i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dužne su čuvati primljene 
podatke i informacije kao povjerljive te ih mogu upotrijebiti isključivo u svrhu za koju su dani.“ 
 
Agencija napominje kako je člankom 66. stavkom 1. ZZTN-a već propisana dužnost suradnje 
Agencije s nadležnim pravosudnim, regulatornim i drugim tijelima. Također, stavkom 3. istog 
članka propisano kako su na zahtjev Agencije, sva tijela državne uprave te tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i pravne osobe s javnim ovlastima, obvezni 
Agenciji, bez naknade dostaviti sve zahtijevane podatke i dokumentaciju, uključivo podatke i 
dokumentaciju koji sadrže poslovne tajne, neovisno o posebnim propisima kojima je uređena 
tajnost tih podataka, a Agencija je s takvim podacima i dokumentacijom dužna postupati 
sukladno odredbi članka 53. ZZTN-a, koji članovima Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja i 
radnicima Agencije propisuje obvezu čuvanja poslovnih tajni. 
 
Slijedom navedenog, Agencija smatra kako u Zakonu o reviziji nije potrebno ponovo propisivati 
dužnost suradnje Agencije i Ministarstva financija, stoga predlaže da se članak 72. Prijedloga 
Zakona o reviziji briše kao nepotreban. 
 
Agencija je izvršila uvid i u odredbe članka 105. Prijedloga Zakona o reviziji koji uređuje ovlasti 
Skupštine Hrvatske revizorske komore i to odredbu stavka 2. točke 3. navedenog članka koja 
glasi: 
 
„3. utvrđuje cijene usluga koje obavlja“ 
 
S obzirom da iz članka 106. stavka 2. točke 3. Prijedloga Zakona o reviziji proizlazi kako je 
riječ o cijenama usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora, kako bi se otklonile bilo kakve 
nedoumice oko toga koje cijene utvrđuje Skupština Hrvatske revizorske komore, Agencija 
predlaže da se u članku 105. stavku 2. točka 3. iza riječi „obavlja“, dodaju riječi „Hrvatska 
revizorska komora“. 
 
Slijedom navedenog, Agencija je odlučila kao u izreci.  
 
 
 

Predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 

 
 

Mladen Cerovac, mag.iur. 


