KLASA: 011-01/20-02/009
URBROJ: 580-12/120-20-002
Zagreb, 7. svibnja 2020.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Kabinet ministra
Prisavlje 14
10 000 Zagreb

PREDMET:

Pravilnik o radionicama za tahografe („Narodne novine", br. 36/19)
- mišljenje; dostavlja se

Temeljem članka 25. stavka 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br.
79/09, 80/13; dalje: ZZTN), Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) ovlaštena je
između ostalog donositi mišljenja o sukladnosti važećih zakona i drugih propisa sa ZZTN-om.
Povod za davanje predmetnog mišljenja AZTN-a je podnesak poduzetnika Digitalni tahograf
d.o.o., sa sjedištem u Lučkom, Ventilatorska 8a (dalje: podnositelj zahtjeva) u kojem se navodi
kako se prema mišljenju podnositelja zahtjeva, Pravilnikom o radionicama za tahografe
(„Narodne novine", br. 36/19; dalje: Pravilnik) narušava tržišno natjecanje.
AZTN je izvršio uvid u Pravilnik te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u
sastavu: Vesna Patrlj, dipl.iur., zamjenica predsjednika Vijeća, dr. sc. Mirta Kapural, Denis
Matić, dipl. iur. i mr. sc. Ljiljana Pavlic, članovi Vijeća, sa 19./2020. sjednice, održane 7. svibnja
2020. godine radi izvanrednih okolnosti putem elektroničke pošte/telefona u smislu članka 30.
točke 7. i članka 31., u svezi članka 25. stavka 3. ZZTN-a, donio sljedeće
MIŠLJENJE
AZTN nema primjedbi na Pravilnik.
Obrazloženje
AZTN je izvršio uvid u odredbe Pravilnika te je zaključio kako iste nisu sporne s aspekta
propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.
Pritom, AZTN je uzeo u obzir očitovanje nadležnog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
(dalje: Ministarstvo) (KLASA: 011-02/20-04/15, URBROJ: 530-08-1-2-3-20-3 od 3. ožujka
2020.) u kojem se u bitnome navodi kako je temeljem podataka o iskustvima ostalih zemalja
članica Europske unije koje je Ministarstvo prikupilo bilo razvidno da institut mobilnih radionica
za tahografe ne postoji na području Europske unije te da ga europsko zakonodavstvo i praksa

ne poznaju. Također, Ministarstvo je navelo da mobilna radionica ne može zadovoljiti tehničke
uvjete koje moraju zadovoljiti radionice za tahografe, odnosno kako je tražene uvjete
nemoguće ispuniti u prostorijama ili parkiralištima u vlasništvu prijevoznika, tj. općenito izvan
radionica.
Slijedom navedenog, AZTN je donio mišljenje kao u izreci.

Zamjenica predsjednika Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja

Vesna Patrlj, dipl.iur.

Na znanje:
1. Digitalni tahograf d.o.o. (g. Marko Udovičić, direktor), Ventilatorska 8a, 10250 Lučko;
2. Tahograf d.o.o. (gđa Dorotea Effenberger, direktorica), Dr. Franje Tuđmana 24, 10431
Sveta Nedjelja, Brezje;
3. Hrvatska udruga servisa tahografa (g. Predrag Olujić, predsjednik), Horvaćanska cesta 31b,
10000 Zagreb.

