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Ministarstvo zdravstva 
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ministar 

 
Ksaver 200a 
10000 Zagreb 

 
 
Predmet: Ministarstvo zdravstva 

- Nacrt prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti s Prijedlogom iskaza  
- mišljenje; dostavlja se 
- veza: Vaš dopis, KLASA: 011-02/18-02/07, URBROJ: 534-02-1-176-18-33, od 6. 

lipnja 2018. 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 6. lipnja 2018. zahtjev 
Ministarstva zdravstva kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o zdravstvenoj 
zaštiti s Prijedlogom iskaza. 
 
Agencija 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. Tatjana Peroković i Denis Matić, dipl. iur., članovi Vijeća  
sa 10/2018. sjednice, održane 8. lipnja 2018., temeljem članaka 25. stavka 1. i 30. točke 7. i 31. 
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN), donijela 
sljedeće 
 
MIŠLJENJE 
 
Agencija nema primjedbi na Nacrt prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti s Prijedlogom iskaza.   
 
 
Obrazloženje 
 
Temeljem zahtjeva Ministarstva zdravstva, Agencija je izvršila uvid u Nacrt prijedloga Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti s Prijedlogom iskaza (dalje: Nacrt Zakona) s aspekta propisa o zaštiti tržišnog 
natjecanja. 
 
Agencija svoje mišljenje temelji na činjenici da je riječ o Nacrtu Zakona kojim se uređuje 
zdravstvena zaštita i zdravstvena djelatnost koji su od interesa za Republiku Hrvatsku te na 
činjenici da su odredbom članka 2. točke 2. (f) Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i 
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Vijeća od 12. prosinca 20006. o uslugama na unutarnjem tržištu (L 376/36 SL EU), zdravstvene 
usluge izričito izuzete od njene primjene, bez obzira na to pružaju li ih zdravstvene ustanove, bez 
obzira na način na koji su organizirane i financirane na nacionalnoj razini te bez obzira na to jesu 
li javne ili privatne.  
 
 
Predmetno mišljenje Agencija je donijela isključivo s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. 
                                                                                                

    
 
 

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


