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Predmet: Ministarstvo poljoprivrede 

- Konačni prijedlog Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe 
hranom 

- mišljenje; dostavlja se 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 13. rujna 2017. zahtjev 
Ministarstva poljoprivrede kojim se traži mišljenje Agencije na Konačni prijedlog Zakona o zabrani 
nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: Konačni prijedlog Zakona).   
 
Agencija je izvršila uvid u Konačni prijedlog Zakona 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 32/2017. sjednice, održane 15. rujna 2017. godine, temeljem članka 25. stavka 1. te 
članka 30. točke 7. i članka 31. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj: 79/09 
i 80/13) donijela sljedeće  
 
MIŠLJENJE 
 
I. Agencija zbog poteškoća u provedbi koje se izvjesno mogu pretpostaviti smatra spornom 
odredbu članka 2. točku o) Konačnog prijedloga Zakona, kojom se definira pojam „nabavna 
cijena“ i to samo u dijelu koji glasi: “ te uvećana za zavisne troškove koji su vezani za nabavu 
iste“, s obzirom na to da pojam zavisnih troškova nije definiran u Konačnom prijedlogu Zakona  
pa je time neodređen. 
 
II. Predlaže se u odredbi članka 2. Konačnog prijedloga Zakona, naziva Značenje pojmova 
u novoj točki, definirati pojam zavisnih troškova. 
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Obrazloženje 
 
Agencija zbog poteškoća u provedbi koje se izvjesno mogu pretpostaviti smatra spornom odredbu 
članka 2. točku o) Konačnog prijedloga Zakona, kojom se definira pojam „nabavna cijena“ i to 
samo u dijelu koji glasi:  
 
“ te uvećana za zavisne troškove koji su vezani za nabavu iste“, s obzirom na to da pojam zavisnih 
troškova nije definiran u Konačnom prijedlogu Zakona  pa je time neodređen. 
 
Agencija ističe, kako navedena odredba nije sporna s aspekta propisa o zaštiti tržišnog 
natjecanja, međutim kao tijelo koje se predlaže za primjenu ovoga Zakona, Agencija smatra kako 
određivanje nabavne cijene koja uključuje i zavisne troškove, izvjesno će biti povezano s 
poteškoćama prilikom utvrđivanja činjenice u postupku je li riječ  u konkretnom slučaju o 
nepoštenoj trgovačkoj praksi. 
 
Naime, zavisni troškovi su troškovi trgovca, otkupljivača ili prerađivača u smislu ovoga Zakona 
koji kao pojam nisu propisom definirani. Stoga bi se u primjeni ovoga Zakona, odnosno konkretno 
u postupcima zavisni troškovi teško utvrđivali jer su na način kako je sada odredba predložena 
neodređeni. 
 
Naime, pretpostavljamo da zavisne troškove pri nabavi nekog poljoprivrednog ili prehrambenog 
proizvoda čine u pravilu troškovi prijevoza, špedicije i osiguranja, ali ako je naša pretpostavka i 
točna i u tom slučaju će alokacija tih troškova na pojedini proizvod biti zahtjevna za utvrđivanje. 
Primjerice, u slučaju prijevoza više različitih proizvoda različite vrijednosti u isto vrijeme istim 
prijevoznim sredstvom. 
  
Utvrđivanje točnog iznosa zavisnih troškova bitno će utjecati na pravilno i točno utvrđivanje 
činjenice nabavne cijene, posebno u slučaju primjene članka 12. stavka 1. točke 14. Konačnog 
prijedloga Zakona, a što se u smislu članka 24. stavka 1. Konačnog prijedloga Zakona, smatra 
iznimno teškom povredom ovoga Zakona.  
 
Dodatno, Agencija ističe kako će i u slučaju zakonskog definiranja pojma „zavisni troškovi“, 
njihovo utvrđivanje u konkretnim predmetima biti zahtjevno. Međutim, ukoliko se zavisni troškovi 
ovim Zakonom ne definiraju, utvrđivanje zavisnih troškova u konkretnim postupcima bit će gotovo 
u potpunosti nemoguće, čime će i svrha ovoga Zakona biti upitna.   
  
Slijedom navedenog, Agencija je donijela mišljenje kao u izreci. 
 
Agencija podržava produženje roka za usklađivanje iz članka 32. Konačnog prijedloga Zakona, 
koji je određen do 31. ožujka 2018. 
 
U odnosu na ostale odredbe Konačnog prijedloga Zakona, Agencija nema primjedbi. 
 

 
 
 
Predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag.iur. 


