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PREDMET: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 

- Nacrt prijedloga Zakona o javnim agencijama 

- mišljenje; dostavlja se 

 

 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je 1. ožujka 2018. dopis 

Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta putem elektroničke pošte kojim se traži mišljenje 

AZTN na Nacrt prijedloga Zakona o javnim agencijama (dalje: Nacrt Zakona).  

 

AZTN je izvršila uvid u Nacrt 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. Ljiljana Pavlic i mr.sc. Tatjana Peroković, članovi Vijeća sa 3/2018. 

sjednice, održane 7. ožujka 2018. 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 

 

Nastavno AZTN daje mišljenje, kronološki, na nekoliko odredbi Nacrta Zakona u svezi osnivačkih 

prava, evaluacije (vrednovanja) učinkovitosti i svrhovitosti rada javne agencije, poslova, 

neovisnosti, općih akata i nadzora regulatornih agencija te razrješenje predsjednika i članova 

vijeća regulatornih agencija. 
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Članak 9. Osnivačka prava  

 

S aspekta regulatorne agencije, AZTN smatra kako se odredbom članka 9. stavka 3. Nacrta 

Zakona kojom se propisuje pravo osnivača (Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora ili 

središnje tijelo državne uprave nadležno za u pravni područje u kojem agencija djeluje) da nadzire 

rad, zakonitost rada i opće akte javne agencije, daje suglasnost na program rada, u suprotnosti 

je s člankom 2. Nacrta Zakona, a kojim se propisuje određeni stupanj samostalnosti i neovisnosti 

radi postizanja dodatnih učinkovitosti i rezultata rada. Također, navedeno je u suprotnosti s 

člankom 2. stavkom 3. Nacrta Zakona kojim se propisuje kako je regulatorna agencija javna 

agencija koja obavlja poslove neovisnog nacionalnog regulatornog tijela u skladu s posebnim 

zakonom. 

 

Naime, AZTN temeljem ovlasti iz 26. stavka 7. ZZTN-a donosi Statut koji sadrži sve dijelove koji 

se propisuju kao sastavni dijelovi statuta regulatorne agencije u ovom Nacrtu Zakona. Među 

ostalim, Statut AZTN sadrži  odredbe o: unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i odlučivanju Vijeća, 

općim aktima te drugim pitanjima iz djelokruga AZTN. Pritom, Statut AZTN u dijelu kojim se 

uređuje unutarnje ustrojstvo sadrži nazive unutarnjih organizacijskih jedinica i njihov djelokrug, 

način upravljanja tim jedinicama, način planiranja poslova, radno vrijeme i druga pitanja od 

značaja za rad AZTN. Nadalje, Pravilnik o unutarnjem redu AZTN uređuje potreban broj izvršitelja 

za obavljanje poslova u unutarnjim organizacijskim jedinicama AZTN. Statut AZTN i svi opći akti 

AZTN javno se objavljuju na mrežnim stranicama AZTN dok se odluka Hrvatskog sabora o 

potvrđivanju Statuta AZTN te odluka o potvrđivanju izmjena i dopuna Statuta AZTN javno 

objavljuje u Narodnim novinama.  

  

Nadalje, Statut AZTN i sve njegove izmjene i dopune potvrđuje Hrvatski sabor kao njezin osnivač, 

a prije donošenja odluke o potvrđivanju Statuta, Hrvatski sabor traži mišljenje Vlade Republike 

Hrvatske. Također, AZTN temeljem članka 34. ZZTN-a, jednom godišnje podnosi Hrvatskom 

saboru Izvješće o radu za proteklu kalendarsku godinu. Godišnje Izvješće o radu AZTN također 

javno objavljuje na svojim mrežnim stranicama. Nadalje, AZTN Ministarstvu financija dostavlja 

Financijski plan, a tek nakon odobrenja Financijskog plana od strane Ministarstva financija, AZTN 

je u mogućnosti raspolagati odobrenim sredstvima od strane Ministarstva financija. AZTN također 

Ministarstvu financija dostavlja Strateški plan. Zatim, Prijedlog proračuna i projekcije AZTN 

dostavlja Vladi Republike Hrvatske, dok Proračun za sljedeću proračunsku godinu AZTN 

dostavlja Hrvatskom saboru, a financijske izvještaje dostavlja Financijskoj agenciji. Navedene 

dokumente AZTN također javno objavljuje na svojim mrežnim stranicama. Time se osigurava 

kontrola rada AZTN od strane njezinog osnivača uz istovremeno osiguravanje neovisnosti i 

samostalnosti u njezinom radu kao regulatorne agencije. 

 

Slijedom navedenog, AZTN predlaže da se gore opisani model odnosno zakonsko rješenje kojim 

je uređen sustav kontrole i nadzora u radu AZTN primijeni i na ostale javne, regulatorne agencije 

u smislu ovoga Zakona. Time bi se osigurala kontrola i nadzor od strane osnivača Hrvatskog 

sabora, podredno i Vlade Republike Hrvatske dok bi se istovremeno osigurala neovisnost i 

samostalnost javnih regulatornih agencija.  
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Članak 13. Evaluacija (vrednovanje) učinkovitosti i svrhovitosti rada javne agencije 

 

AZTN smatra kako je članak 13. Nacrta Zakona, koji propisuje evaluaciju (vrednovanje) 

učinkovitosti i svrhovitosti rada javne agencije (dalje: vrednovanje), a uzimajući u obzir vrstu 

poslova i djelokrug rada AZTN, vrednovanje učinkovitosti i svrhovitosti rada kroz primjerice 

zadovoljstvo korisnika usluga, dodanu vrijednost, unutarnju djelotvornost, odnos prema 

korisnicima, neprimjeren, neobjektivan i nesvrhovit način vrednovanja rada javne agencije. 

 

Pritom se ističe kako bi prema stavku 3. istog članka Nacrta Zakona vrednovanje za izvršne 

agencije provodilo središnje tijelo državne uprave nadležno za upravno područje u kojem agencija 

djeluje dok bi u smislu stavka 4. vrednovanje za regulatorne agencije (AZTN) provodilo posebno 

povjerenstvo sastavljeno od stalnih članova (iz redova ministarstva nadležnog za financije, 

ministarstva nadležnog za sustav državne uprave, predstavnika akademske zajednice, vanjskih 

stručnjaka u području organizacije) i promjenjivih članova (iz reda središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za upravno područje u kojem ta regulatorna agencija djeluje i predstavnika te 

regulatorne agencije).  

 

AZTN ovdje ističe dva osnova problema. Naime, jedan je problem koji su to kriteriji za vrednovanje 

rada regulatorne agencije (konkretno AZTN) čiji djelokrug rada obuhvaća nadzor nad svim 

tržištima. Nije moguće imati jedinstvene kriterije kojima bi se ocjenjivali svi regulatori sa svojim 

specifičnim zadaćama.  

 

Drugi i veći problem je evaluacija od strane više ministarstva koji su članovi povjerenstva (stalni i 

promjenjivi), budući da AZTN u svojoj nadležnosti ima provedbu prava tržišnog natjecanja koje 

područno ulazi u resor Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a primjena Zakona o 

zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (Narodne novine, broj 117/17, 

dalje: ZZNTP) koji područno ulaze u resor Ministarstva poljoprivrede. Pritom, AZTN smatra kako 

izbor članova povjerenstava koji predstavljaju akademsku zajednicu i vanjske stručnjake 

objektivno i izvjesno može biti povezano s brojnim poteškoćama od nedovoljnog poznavanja svih 

faza, segmenata i procesa rada do potencijalnog sukoba  interesa. Ovo imajući u vidu djelokrug 

rada i vrstu predmeta koje AZTN radi u svojoj nadležnosti. 

 

Nadalje, s obzirom na predviđeni sastav povjerenstva razumno je za predvidjeti potencijalno 

otežanu provedbu vrednovanja i u njegovom operativnom smislu. Također je za očekivati i brojne 

izazove u formiranju takvoga povjerenstva u slučaju vrednovanja rada AZTN s obzirom na 

specifičnosti njenoga djelovanja koje se ogledaju ponajprije u potrebi pokrivanja svih tržišta kako 

postojećih, tako i onih u nastajanju, neovisno o tome jesu li ista podložna prethodnoj regulaciji ili 

ne. Slijedom toga, cijeli članak Nacrta Zakona koji stavlja rad AZTN na ocjenu od strane izvršne 

vlasti, a posebno akademske zajednice i vanjskih stručnjaka, potpuno je suprotan načelu 

neovisnosti i samostalnosti regulatora koji obavljaju svoj djelokrug poslova sa specifičnim 

znanjima i iskustvima.  

 

Obveza evaluacije svake 4 godine posebno gubi smisao u slučaju nekih regulatora poput AZTN 

koji uspješno obavljaju svoje specifične zadaće već dvadeset godina. Nadalje, ovakva odredba 

kojom se osim podnošenja izvješća o radu Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske zahtijeva 

dodatna evaluacija od strane velikog broja sudionika, protivna je zahtjevu iz članka 4. Prijedloga 
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Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno 

natjecanje za učinkovitije provođenje pravila i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg 

tržišta1 (dalje: Direktiva). AZTN ovdje ističe kako je predviđeni rok za donošenje Direktive, početak 

2019. Stajalište Republike Hrvatske na Direktivu usvojeno je na Odboru za europske poslove u 

Hrvatskom saboru 6. listopada 2017. Iako Direktiva još nije stupila na snagu, ona je u visokom 

stupnju usuglašena između zemalja članica EU. Njezino stupanje na snagu očekuje se u 

razdoblju koje se predviđa i za stupanje na snagu predmetnog Nacrta Zakona. Nadalje, AZTN 

ovdje ističe kako je predmetni članak Nacrta Zakona ujedno u suprotnosti i s odredbama članka 

6. o samostalnosti u radu i članka 16. Nacrta Zakona, koji se odnosi na neovisnost regulatornih 

agencija.  

 

Ovdje AZTN posebno ističe, a uzimajući u obzir dugogodišnje iskustvo na području zaštite 

tržišnog natjecanja, specifičnosti predmeta i postupaka koji se odnose na područje zaštite tržišnog 

natjecanja, specijalističko područje rada, te ovlasti za izravnu primjenu članka 101. i 102. Ugovora 

o funkcioniranju Europske unije. Vrednovanje rada AZTN kroz kategoriju zadovoljstva korisnika 

usluga, dodanu vrijednost, odnos prema korisnicima, unutarnju djelotvornost i sl. je, neobjektivno, 

nesvrsishodno te neučinkovito. Pritom, treba uzeti u obzir da postupci utvrđivanja narušavanja 

tržišnog natjecanja zbog složenosti pravnih i ekonomskih analiza su dugotrajni te u tom smislu 

vrednovanje rada AZTN svake četiri godine, a posebno u smislu kriterija iz članka 13. stavka 2. 

Nacrta Zakona nije objektivno opravdano. 

 

Nadalje, mogućnost angažiranja specijaliziranih institucija za evaluaciju (vrednovanje), kako se 

predlaže u članku 13. stavku 5. Nacrta Zakona je zbog svega gore navedenog, apsolutno 

neopravdano. 

 

Članak 15. Posebni poslovi regulatornih agencija 

 

AZTN ističe kako se navedeni članak u pravilu odnosi na sektorske regulatorne agencije kao što 

je primjerice HAKOM. Međutim, opis poslova regulatornih agencija, konkretno AZTN koja kao 

opći regulator za područje zaštite tržišnog natjecanja uređuje postupanja svih poduzetnika na 

tržištu te uređuje sva tržišta, neovisno postoji li na određenom tržištu sektorski (ex ante) regulator. 

Stoga, AZTN naglašava kako je nužno osim korištenja pojmova „operater“ i „korisnika usluga“ 

uzeti u obzir kako konkretno, AZTN obavlja poslove općeg regulatornog tijela za zaštitu tržišnog 

natjecanja koji obuhvaćaju postupanja poduzetnika i to na svim tržištima. Navedeno korištenje 

pojmova prilikom određivanja posebnih poslova regulatornih agencija, također ukazuje kako je 

nužno u svakom slučaju razlikovati pojedine agencije te njihov djelokrug rada, a posebno u smislu 

općenitog i jednoznačnog propisivanja prava i obveza agencija u cjelini.   

 

                                                           
1 U Komunikaciji Komisije o deset godina Uredbe Vijeća 1/2003 (COM (2014) 453) utvrđen je niz mogućih 

područja djelovanja kako bi se nacionalnim tijelima za tržišno natjecanje omogućio učinkovitiji rad. Stoga 
je nakon objave Komunikacije, Komisija provela javno savjetovanje održano od studenog 2015. do veljače 
2016. u kojem je sudjelovala i AZTN. EK je kroz savjetovanje istražila mogućnosti za konkretnu suradnju s 
nacionalnim tijelima za tržišno natjecanje i ministarstvima država članica, a Odbor za gospodarska i 
monetarna pitanja Europskog parlamenta i Glavna uprava za tržišno natjecanje su u travnju 2016. i zatim 
u listopadu 2017. zajednički organizirali javno saslušanje o tome kako nacionalnim tijelima za tržišno 
natjecanje omogućiti učinkovitiju provedbu pravila o tržišnom natjecanju. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/antitrust_enforcement_10_years_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html
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AZTN ovdje posebno naglašava kako je kao opće regulatorno tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja, 

nadležna za nadzor svih tržišta, za provedbu nacionalnih te europskih propisa o zaštiti tržišnog 

natjecanja. Dakle, AZTN je nadležna za cjelokupno tržište i sve sektore, a ne samo za određeni 

sektor ili segment tržišta.  

 

Članak 16. Neovisnost regulatornih agencija 

 

AZTN ističe kako navedeni članak prepoznaje te kao takav uređuje samo sektorske regulatore, 

dok ne prepoznaje AZTN kako opće regulatorno tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja.  AZTN 

snažno podržava članak 16. i stavak 1. kojim se propisuje da su regulatorne agencije neovisne u 

obavljanju poslova iz svoje nadležnosti. Međutim, u odredbi članka 16. Nacrta Zakona, AZTN 

smatra kako je potrebno dodati odredbu kako djelovanje regulatorne agencije mora biti neovisno 

i od poduzetnika (ne samo tržišnih operatera i pružatelja javnih usluga), odnosno bilo kakvog 

mogućeg utjecaja na rad regulatornih agencija.  

 

Nadalje, stavci 5., 6. i 7. članka 16. Nacrta Zakona propisuju da nakon dovršetka dužnosti u 

regulatornoj agenciji u razdoblju godinu od dana razrješenja dužnosti i prestanka obnašanja 

dužnosti predsjednik vijeća ili član vijeća ne mogu biti imenovani u izbor u tijela upravljanja kod 

pravne osobe koja djeluje u sektoru tržišta iz nadležnosti regulatorne agencije, odnosno, godinu 

dana nakon prestanka rada u takvoj pravnoj osobi biti imenovana članom vijeća regulatorne 

agencije koja je nadležna za sektorsko područje u kojem ta pravna osoba djeluje. Budući da 

AZTN provodi nadzor nad svim tržištima i svim sektorima proizlazi da je predsjedniku i članovima 

Vijeća AZTN u tom slučaju apsolutno zabranjen rad u bilo kojoj pravnoj osobi koja djeluje na 

tržištu u Republici Hrvatskoj. Primjerenija je odredba u tom smislu koja se predlaže Direktivom, 

zabrana rada odnosi se samo na postupke (dakle poduzetnike) u kojima je osoba radila za 

vrijeme svog zaposlenja u posljednje dvije ili jednu godinu (još nije konačno dogovoreno 

razdoblje) u tijelu nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja. Međutim, odredbe članka 16. (stavak 

5., 6. i 7.) izvjesno bi mogle dovesti do situacije da član vijeća regulatorne agencije nakon 

razrješenja s dužnosti nužno mora ostati nezaposlen minimalno godinu dana dok članovi obitelji 

člana vijeća regulatorne agencije ne smiju uopće biti zaposleni, odnosno nužno moraju biti 

nezaposleni za vrijeme trajanja dužnosti člana vijeća. Takvo rješenje izvjesno bi imalo za 

posljedicu diskriminaciju članova konkretno predsjednika i članova vijeća agencije budući da bi 

isti bili stavljeni u krajnje neravnopravan i neprihvatljiv položaj u odnosu na sve ostale 

zaposlenike.  Međutim, ukoliko radi osiguravanja izbjegavanja sukoba interesa ovakva odredba 

ostane u konačnom predmetnom Zakonu, tada bi se predsjedniku i članovima Vijeća morala 

osigurati mogućnost primanja pune plaće nakon prestanka dužnosti tijekom tih godinu dana.  

 

Stoga, AZTN ovdje predlaže pravno rješenje kojim bi se u Nacrtu Zakona odredilo kako 

predsjednik, odnosno članovi Vijeća ne mogu biti zaposleni kod poduzetnika, odnosno pružatelja 

javne usluge protiv kojeg je regulatorna agencija u posljednjoj godini rada predsjednika odnosno 

članova Vijeća, vodila postupak. Navedeno pravno rješenje postoji i u mnogim zemljama 

članicama EU. 

 

 



6 
 

U svakom slučaju, AZTN smatra kako odredbe ovog članka Nacrta Zakona, a koje se odnose na 

bračnog ili izvanbračnog druga, srodnike po krvi u uspravnoj lozi, braću, sestre, posvojitelje, 

posvojenike, su u potpunosti neopravdane i neosnovane. Stoga je navedene odredbe potrebno 

u cijelosti brisati ili urediti da će se u tom slučaju na odgovarajući način primijeniti odredbe Zakona 

o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 49/09) o izuzeću službene osobe. Dodatno, 

AZTN smatra kako je moguće izričito u Nacrtu Zakona propisati samo slučaj kada predsjednik i 

članovi vijeća regulatorne agencije ne smiju imati 0,5% i više dionica ili udjela u vlasništvu pravnih 

osoba koje djeluju u sektoru tržišta iz nadležnosti regulatorne agencije i s njima povezanim 

osobama. Ovdje AZTN predlaže da se kao primjer dobrog zakonskog rješenja u Nacrtu Zakona 

primijeni sadržaj odredbi iz članka 28. stavka 5. i stavka 6. ZZTN-a.  

 

Članak 35. Razrješenje predsjednika i članova vijeća regulatornih agencija 

 

AZTN smatra kako je odredba članka 34. stavak 2. podstavak 7. Nacrta Zakona, kojom se kao 

razlog za razrješenje predsjednika i članova vijeća u slučaju neprihvaćanja izvješća o radu 

regulatorne agencije od strane Hrvatskog sabora, neopravdana. AZTN smatra kako navedeno 

može imati značajan negativan utjecaj na neovisnost rada regulatorne agencije. AZTN također i 

ovdje ukazuje kao dobar primjer sadržan u odredbi ZZTN-a (čl.29.) kojom se uređuju razlozi za 

razrješenje predsjednika i članova Vijeća.  

 

Članak 42. Suglasnost na opće akte regulatorne agencije 

 

AZTN ovdje  ponovo ističe kako se Statut AZTN koji sadrži sve dijelove koji se propisuju za statut 

regulatorne agencije u Nacrtu Zakona te koji sadrži između ostalog i popis svih općih akata AZTN, 

javno objavljuje mrežnim stranicama AZTN dok se odluka Hrvatskog sabora o potvrđivanju 

Statuta AZTN te odluka o potvrđivanju izmjena i dopuna Statuta AZTN javno objavljuje u 

Narodnim novinama. Opći akti AZTN također se javno objavljuju na mrežnim stranicama AZTN. 

 

Nadalje, Statut AZTN sa svim njegovim izmjenama i dopunama potvrđuje Hrvatski Sabor uz 

prethodno mišljenje Vlade Republike Hrvatske. AZTN smatra kako se time u dovoljnoj mjeri 

nadzire i kontrolira rad AZTN kao regulatorne agencije te bi takvo uređenje trebalo propisati i u 

ovom Nacrtu Zakona. Nadalje, Izvješće o radu AZTN javno objavljuje na svojim mrežnim 

stranicama. Također, AZTN javno, na svojim mrežnim stranicama objavljuje dokumente, 

primjerice, Strateški plan, Proračun s projekcijama, Godišnji financijski izvještaj. AZTN ovdje 

ponovo ističe da financijskim sredstvima AZTN raspolaže tek po odobrenju sredstava od strane 

Ministarstva financija, odnosno odobrenog Financijskog plana AZTN. Time se u visokom stupnju 

osigurava i financijski nadzor i kontrola financijskih sredstava AZTN, uz istovremeno osiguravanje 

njezine neovisnosti i samostalnosti kao regulatornog tijela.  

 

Nadalje, članak 42. Nacrta Zakona, propisuje davanje suglasnosti na opće akte regulatorne 

agencije. AZTN ističe kako ova odredba bitno odstupa od postizanja pune neovisnosti tijela za 

zaštitu tržišnog natjecanja koju predviđa Direktiva. Naime, ne može se govoriti o neovisnosti tijela, 

ako isto mora tražiti suglasnost za svaki opći akt (koji se ionako kasnije javno objavljuju na 

mrežnim stranicama tog tijela, koji su unaprijed navedeni u statutu i koji potvrđuje Hrvatski sabor 

te koji se također javno objavljuje na mrežnim stranicama tijela). Stoga bi za regulatorne agencije 
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osim podnošenja statuta na potvrdu Hrvatskom saboru, trebalo dodatno propisati kako se 

financijski plan podnosi na odobrenje Ministarstvu financija jer će ionako daljnje odluke o 

zapošljavanju i sl. ovisiti o dodijeljenim sredstvima. Međutim, o takvim pitanjima regulatorne 

agencije trebaju samostalno odlučivati bez suglasnosti nadležnog tijela državne uprave. Ovakva 

odredba protivna je načelu samostalnosti i neovisnosti djelovanja regulatorne agencije, a u 

slučaju AZTN kao regulatora koji primjenjuje i europsko pravo suprotna je i pravnoj stečevini EU 

i prijedlozima iz Direktive.  

 

Članak 43. Nadzor 

 

AZTN smatra kako provedba cjelokupnog nadzora od strane središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za određeno upravno područje u kojem agencija djeluje je, u potpunosti suprotna 

načelu neovisnosti regulatornih tijela i svrsi Direktive. Zbog navedenog, ukoliko predmetna 

odredba Nacrta Zakona kao takva stupi na snagu, ista će se morati brisati ili mijenjati nakon što 

navedena Direktiva bude usvojena. Prema Nacrtu Zakona, rad AZTN u potpunosti bi bio pod 

nadzorom Vlade RH, odnosno nadležnog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta što je 

sasvim suprotno načelu neovisnosti tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja za koje se cijela 

EU zalaže. Prema tome, rad regulatornih agencija može biti predmet nadzora isključivo nadležnih 

sudova te Hrvatskog sabora i (podredno) Vlade RH putem podnošenja godišnjih izvješća o radu. 

 

Nadalje, stavak 2. članak 43. Nacrta Zakona propisuje kako protiv pojedinačnih akata regulatorne 

agencije žalba nije dopuštena ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim 

sudovima.  

 

AZTN ovdje ističe kako (također kao i pojedina, druga regulatorna tijela) protiv rješenja AZTN nije 

dopuštena žalba, već se tužbom može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom RH. 

Navedeno zakonsko rješenje u ZZTN-u propisano je iz razloga složenosti predmeta, 

malobrojnosti predmeta iz predmetnog područja tržišnog natjecanja, posljedično i nužne 

specijalizacije sudaca, izravne primjene EU prava i žurnosti postupka. Jedan sud u prvom stupnju 

nadležan za područje tržišnog natjecanja uključujući i područje iz nadležnosti sektorskih 

regulatora uobičajena je praksa i u većini zemljama članica EU. Stoga bi promjena dosadašnje 

prakse, odnosno određivanje nadležnosti s jednog suda na četiri nadležna suda izvjesno 

rezultirala neučinkovitom i neekonomičnom sudskom zaštitom te neujednačenom sudskom 

praksom budući da je riječ o složenim predmetima i relativno malom broju predmeta s kojima se 

suci susreću u svom radu. Stoga AZTN predlaže drugo zakonsko rješenje koje bi omogućilo 

specijalizaciju sudaca i ujednačenu sudsku praksu, a osobito u predmetima zaštite tržišnog 

natjecanja.   

 

Stoga AZTN zbog učinkovite i odgovarajuće sudske kontrole za regulatorne agencije predlaže 

određivanje u prvom stupnju nadležnost Upravnog suda u Zagrebu, a Visoki upravni sud 

Republike Hrvatske kao višu instancu povodom upravne tužbe. Međutim za navedeno rješenje 

potrebna je koordinacija rada između više nadležnih ministarstva radi žurne izmjene Zakona o 

sudovima koja je, već započela.  
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Dodatna očitovanja 

 

AZTN ovdje dodatno ističe kako temeljem članka 2.a. ZZTN-a, obavlja poslove specifičnog 

regulatora koji je nadležan i za izravnu 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 (Tekst značajan za EGP) (SL L 24, 

29. 1. 2004. str. 1.– 22.). 

 

Također, AZTN ističe kako po ukupnosti sadržaja odredaba važećeg ZZTN-a, razvidno je da 

AZTN obavlja poslove regulatornog tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja na svim 

tržištima i u svim sektorima, osobito s obzirom na sljedeće: 

- davanje stručnih mišljenja o sukladnosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa sa 
ZZTN-om,  

- davanje stručnih mišljenja o sukladnosti važećih zakona i drugih propisa sa ZZTN-om, 
- određivanje mjera, uvjeta i rokova za otklanjanje štetnih učinaka sporazuma poduzetnika, 
- određivanje mjera, uvjeta i rokova za otklanjanje štetnih učinaka zlouporabe vladajućeg 

položaja poduzetnika, 
- određivanje mjera, uvjeta i rokova kod uvjetno dopuštenih koncentracija poduzetnika, 
- određivanje mjera, uvjeta i rokova za ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja kod 

zabranjenih koncentracija poduzetnika, 
- mjere koje određuje AZTN mogu biti strukturne mjere i mjere postupanja koje su 

poduzetnici obvezni izvršiti, 
- predlaganje Vladi RH donošenje propisa neophodnih za provedbu ZZTN-a, 
- davanje stručnih mišljenja sektorskim regulatorima za pojedina tržišta (HERA, HAKOM) 

vezanim uz ex ante regulaciju tih tržišta što je uređeno i posebnim zakonima iz tih sektora,  
- obavlja sektorska istraživanja pojedinih tržišta te ako utvrdi probleme vezane uz tržišno 

natjecanje predlaže resornim ministarstvima mjere radi rješavanja tih problema, primjerice 

u obliku inicijativa za izmjene propisa, 

- utvrđuje mjerodavna tržišta, provodi analize tržišta s ciljem poboljšanja kompetitivne 

strukture tržišta. 

Također, dana 7. prosinca 2017. stupio je na snagu ZZNTP čija primjena je također u nadležnosti 

AZTN. Navedenim ZZNTP, AZTN isto tako obavlja regulatorne poslove, budući da u rješenju 

kojim je utvrdila iskorištavanje značajne pregovaračke snage otkupljivača i/ili prerađivača ili 

trgovca u odnosu na njihove dobavljače nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi, određuje 

mjere, uvjete i rokove za otklanjanje takvog postupanja.   

 

Dodatno, AZTN ističe kako članak 5. Uredbe Vijeća EZ br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o 

provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (sada 

člancima 101. i 102. UFEU) utvrđuje ovlasti tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje 

koja imaju ovlasti primjenjivati članke 81. i 82. Ugovora EZ (sada članaka 101. i 102. UFEU) u 
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pojedinačnim slučajevima. U tu svrhu, ona mogu, po službenoj dužnosti ili postupajući po pritužbi, 

donositi odluke u kojima će zahtijevati da se povreda zakona otkloni, odrediti privremene mjere, 

prihvatiti obveze, izricati kazne, dnevne ili druge kazne predviđene nacionalnim propisima. 

 

Nadalje, AZTN ovdje ukazuje i Direktivu koja je u postupku donošenja, a koja će dati pravni okvir 

na razini EU s ciljem da se tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja omogući da budu učinkoviti 

regulatori u primjeni EU i nacionalnog prava tržišnog natjecanja. Opći je cilj Direktive da se 

poboljša učinkovitost provedbe pravila EU-a o tržišnom natjecanju od strane nacionalnih tijela za 

tržišno natjecanje i funkcioniranje tržišta u Europi, te jedinstvena primjena EU prava. Da bi se to 

ostvarilo, buduća Direktiva nastoji postići sljedeće konkretne ciljeve: 

 

1. osigurati da sva nacionalna tijela za tržišno natjecanje imaju učinkovite instrumente za 

provođenje postupka (istrage) i donošenje odluka; 

2. osigurati da se mogu izricati odvraćajuće kazne; 

3. zajamčiti da sva nacionalna tijela za tržišno natjecanje imaju dobro osmišljene programe 

oslobađanja od kazne ili njezina umanjenja čime se potiče podnošenje zahtjeva za oslobađanje 

od kazne ili njezino umanjenje u više jurisdikcija; i 

4. osigurati da nacionalna tijela za tržišno natjecanje imaju dovoljno resursa i da mogu neovisno 

provoditi pravila EU-a o tržišnom natjecanju. 

Stajalište Republike Hrvatske na Direktivu usvojeno je na Hrvatskom saboru 6. listopada 2017. 

Imajući na umu Direktivu, kao i spomenuto stajalište RH, smatramo da je Nacrt Zakona u 

suprotnosti s načelom potpune neovisnosti tijela za zaštitu tržišnog natjecanja od bilo kakvih 

utjecaja.   

 

Upravo će nakon usvajanja Direktive (čije donošenje je u zadnjoj fazi) biti potrebne i izmjene 

ZZTN-a kako bi AZTN svoju nadležnost, ovlasti, organizaciju i status regulirala te u potpunosti 

uskladila s EU pravnom stečevinom. Poštivanje načela koje predviđa EU Direktiva neophodno 

zbog jedinstvene primjene EU prava budući da je u nadležnosti tijela za zaštitu tržišnog natjecanja 

i AZTN provedba članaka 101. i 102. UFEU. 

 

Članak 4. Direktive koji uređuje neovisnost izričito propisuje da osoblje i članovi tijela nadležnog 

za donošenje odluka nacionalnih upravnih tijela nadležnih za tržišno natjecanje ne traže i ne 

primaju upute od bilo koje vlade ili drugog javnog ili privatnog tijela pri obavljanju svojih dužnosti 

i izvršavanju svojih ovlasti u cilju primjene članaka 101. i 102. UFEU-a. 

 

Članak 4. stavak 2. e) Direktive uređuje kako nacionalna upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje ovlaštena su odrediti svoje prioritete pri izvršavanju svojih dužnosti u primjeni članaka 

101. i 102. UFEU-a kako je utvrđeno člankom 5. stavkom 2. U mjeri u kojoj su nacionalna upravna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje dužna razmotriti službeno podnesene pritužbe, ona imaju i 

ovlasti te pritužbe odbaciti ako ih ne smatraju prioritetom. Time se ne dovodi u pitanje ovlast 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno natjecanje da odbace pritužbe iz drugih razloga utvrđenih 

nacionalnim pravom. 
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Nadalje, članak 5. Direktive uređuje pitanje resursa prema kojem države članice nacionalnim 

tijelima nadležnima za tržišno natjecanje osiguravaju barem minimum ljudskih, financijskih i 

tehničkih resursa nužnih za učinkovito izvršavanje njihovih dužnosti u primjeni članaka 101. i 102. 

UFEU-a. 

 

Slijedom svega navedenog, nužno je uzeti u obzir primjedbe i prijedloge iz ovog mišljenja AZTN 

na Nacrt Zakona. 

 

 
 
 
Predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 

 
 

Mladen Cerovac, mag.iur. 


