
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 011-01/18-02/004 

URBROJ: 580-12/26-18-006 

Zagreb, 4. svibnja 2018. 

 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 

Kabinet ministra 

 

Prisavlje 14 

10000 Zagreb 

 

PREDMET: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 

- Konačni prijedlog Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 
- mišljenje; dostavlja se 

 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 5. travnja 2018. zahtjev 
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim se traži mišljenje Agencije na Konačni prijedlog 
Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (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 8./2018. sjednice, održane 4. svibnja 2018. 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 

 

U članku 47. stavku 3. Konačnog prijedloga Zakona, predlaže se u drugoj rečenici iza dijela koji 

glasi: „jedinica lokalne samouprave“, staviti zarez i dodati novi dio koji glasi: „odnosno Grada 

Zagreba“.  

 

U odnosu na ostale odredbe Konačnog prijedloga Zakona, Agencija nema primjedbi.   

 

Obrazloženje 

 

Temeljem odredbe čanka 47. Konačnog prijedloga Zakona, predlaže se da dozvolu za obavljanje 

autotaksi prijevoza, rješenjem izdaje nadležno upravno tijelo za promet jedinice lokalne 

samouprave, odnosno Grada Zagreba. Pritom se predlaže da pravna ili fizička osoba-obrtnik 

može dobiti dozvolu za više jedinica lokalne samouprave ukoliko zadovoljava sve uvjete koji se 
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propisuju ovim Zakonom. Uvidom u odredbe Konačnog prijedloga Zakona s ocjenom stanja te u 

obrazloženje odredbi Konačnog prijedloga Zakona, zaključuje se kako je namjera predlagatelja 

zakona, omogućiti pravnoj i fizičkoj osobi-obrtniku, dobivanje dozvola više jedinica lokalne 

samouprave, odnosno i Grada Zagreba.  

 

Međutim, kako se u predmetnoj odredbi članka 47. stavka 3. Konačnog prijedloga Zakona uz 

jedinice lokalne samouprave ne navodi i Grad Zagreb, radi izbjegavanja dvojbi u primjeni i 

tumačenju odredbe članka 47. Zakona, predlaže se u članku 47. stavku 3. Konačnog prijedloga 

Zakona, u drugoj rečenici iza dijela koji glasi: „jedinica lokalne samouprave“, staviti zarez i dodati 

novi dio koji glasi: „odnosno Grada Zagreba“.  

 

U odnosu na ostale odredbe Konačnog prijedloga Zakona, Agencija nema primjedbi. 

 

Stoga je Agencija donijela mišljenje kao u izreci. 

 
 
Predsjednik Vijeća 

                                                                                                 za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
                                                                                                   Mladen Cerovac, mag.iur. 
 

 

Na znanje: 

1. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (gđa Nikolina Brnjac, državna tajnica za promet), 

Prisavlje 14, 10000 Zagreb. 


