
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa: 011-01/17-02/025 

Urbroj: 580-12/26-17-002 

Zagreb, 17. kolovoza 2017. 

 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 

gosp. Oleg Butković, ministar 

 

Prisavlje 14 

10000 Zagreb 

 

Predmet: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 

- Konačni prijedlog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika 
u željezničkom prijevozu  

- mišljenje; dostavlja se 

 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 7. kolovoza 2017. zahtjev 
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim se traži mišljenje Agencije na Konačni prijedlog 
Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu 
(dalje: Prijedlog Zakona).  
 

Agencija je izvršila uvid u Prijedlog Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog 

natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag.iur., predsjednik Vijeća, mr.sc. Ljiljana Pavlic i Denis 

Matić, dipl.iur., članovi Vijeća sa 31/2017. sjednice, održane 17. kolovoza 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. U članku 3. stavku 2. Prijedloga Zakona, predlaže se izmjena odredbe na način da ista glasi: 

 

„Primjena odredaba ovoga Zakona ne utječe na djelokrug i ovlasti tijela nadležnog za zaštitu 

tržišnog natjecanja, osnovanog u skladu s posebnim zakonom.“ 

 

II. U članku 14. stavku 5. Prijedloga Zakona, predlaže se izmjena i dopuna odredbe na način da 

ista glasi: 
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„Prilikom obavljanja poslova iz stavka 3. i stavka 4. ovoga članka Regulatorno tijelo ne dovodi u 

pitanje ovlast nacionalnog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja vezano uz tržište željezničkih usluga 

u smislu propisa kojima se uređuje tržišno natjecanje i u smislu Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije.“ 

III. U članku 22. iza stavka 1. predlaže se dodati novi stavak koji glasi: 

 

„Pri obavljaju poslova iz stavka 1. ovoga članka Regulatorno tijelo ne dovodi u pitanje ovlasti tijela 

nadležnog za tržišno natjecanje u smislu propisa kojima se uređuje tržišno natjecanje.“. 

Obrazloženje 

U odnosu na prijedlog Agencije radi izmjene članka 3. stavka 2. i članka 14. stavka 5. te dopune 
članka 22. Prijedloga Zakona, Agencija ističe kako je člankom 2. i člankom 2.a ZZTN-a, propisano 
kako se ZZTN primjenjuje na sve oblike sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog 
natjecanja od strane poduzetnika, na teritoriju Republike Hrvatske ili izvan teritorija Republike 
Hrvatske, ako imaju učinak na Republiku Hrvatsku. ZZTN-om se uređuje i primjena članaka 101. 
i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 115 od 9. 5. 2008.) na sve oblike 
narušavanja tržišnog natjecanja od strane poduzetnika koji imaju učinak na trgovinu između 
Republike Hrvatske i država članica Europske unije sukladno s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 
od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 
82. Ugovora o osnivanju EZ-a (Tekst značajan za EGP) (SL L 1, 4. 1. 2003.; str. 1.– 25.) i 
Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između 
poduzetnika (Uredba EZ o koncentracijama) (Tekst značajan za EGP) (SL L 24, 29. 1. 2004. str. 
1.– 22.). Za provedbu ZZTN-a, u smislu članka 6. ZZTN-a, nadležna je ova Agencija. 

Također, temeljem članka 25. stavaka 1. i 3. ZZTN-a 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. Agencija može navedenim tijelima 
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. 

S obzirom da je u obrazloženju odredbe 14. Prijedloga Zakona izričito navedeno kako se ne 
dovodi u pitanje ovlast nacionalnog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja vezano uz tržište 
željezničkih usluga, radi izbjegavanja dvojbi u svezi primjene i tumačenja te mogućeg sukoba 
nadležnosti između Regulatornog tijela u smislu Prijedloga Zakona te ove Agencije, predlaže se 
izmjena članka 3. stavka 2. Prijedloga Zakona na način da se nedvojbeno propiše kako primjena 
odredaba ovoga Zakona ne utječe na djelokrug i ovlasti tijela nadležnog za zaštitu tržišnog 
natjecanja (Agencije), osnovanog u skladu s posebnim zakonom (ZZTN-om).   
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U tom smislu na odgovarajući način potrebno je izmijeniti, odnosno dopuniti odredbe članka 14. 
stavka 5. i članka 22. Prijedloga Zakona. 
 

 

  
Predsjednik Vijeća 

                                                                                                 za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
                                                                                                   Mladen Cerovac, mag. iur. 
 

 


