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Predmet: Ministarstvo gospodarstva 

-         Nacrt prijedloga Zakona o tržištu električne energije, s konačnim prijedlogom  
Zakona 

-         stručno mišljenje; dostavlja se 
 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 20. studenoga 2012. 
zahtjev Ministarstva gospodarstva kojim se traži mišljenje Agencije o sukladnosti Nacrta 
prijedloga Zakona o tržištu električne energije, s konačnim prijedlogom Zakona (dalje: Nacrt 
Zakona) s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 79/09; 
dalje: ZZTN). 
 
Odredbama Nacrta Zakona uređuju se pitanja usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s 
pravnom stečevinom Europske unije odnosno obvezujućim zahtjevima iz Trećeg paketa 
energetskih propisa koji se u ovom slučaju posebno sastoji od: 
 
- Direktive 2009/72/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i 
- Uredbe 714/2009 o uvjetima pristupa mreži za prekograničnu razmjenu električne energije. 
 
Agencija je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: mr.sc. Olgica 
Spevec, predsjednica Vijeća, Mladen Cerovac, mag.iur., zamjenik predsjednice Vijeća, 
Vesna Patrlj, dipl. iur., Milivoj Maršić, dipl. oec. i dr.sc. Mirna Pavletić-Župić, članovi Vijeća, 
sa 123. sjednice, održane 30. studenoga 2012., u smislu članka 25. stavka 1., članka 30. 
točke 6. i članka 31. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 79/09; dalje: 
ZZTN), donijela sljedeće 
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MIŠLJENJE 
 
Agencija smatra kako je potrebno u praksi osigurati učinkovitu i svrhovitu provedbu pojedinih 
odredaba Nacrta Zakona, a posebno onih koje se odnose na nadležnost Hrvatske 
energetske regulatorne agencije (koja je u Nacrtu Zakona označena kao «Agencija», dalje: 
Hrvatska energetska regulatorna agencija) i ove Agencije. 
 
Naime, s obzirom na izričaj gore navedene Direktive i Uredbe, temeljem kojih je između 
ostalog određena nadležnost Hrvatske energetske regulatorne agencije i s obzirom na 
odredbe ZZTN-a kao pravnog temelja za postupanje ove Agencije, potrebno je izmijeniti 
pojedine odredbe Nacrta Zakona u dijelu koji se odnosi na dostavu relevantnih podataka, 
suradnji ovih dvaju tijela u istraživanju funkcioniranja tržišta električne energije te u dijelu 
nadzora zlouporabe položaja elektroenergetskih subjekata na tržištu električne energije.  
 
U svezi navedenog, Agencija je izvršila uvid u članak 10. stavak 5. Nacrta Zakona u kojem 
se u bitnome navodi kako je proizvođač električne energije, koji proizvodi električnu energiju 
u elektrani nazivne snage 250 MW ili veće dužan na razdoblje od pet godina pohraniti i dati 
na raspolaganje i tijelu za zaštitu tržišnog natjecanja sve podatke. 
 
Ovdje je potrebno ukazati da je temeljem propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, Agencija 
ovlaštena od svakog poduzetnika zatražiti sve relevantne podatke. Stoga Agencija smatra da 
se navedenom odredbom neće ostvariti učinkovita primjena Nacrta Zakona te se predlaže 
brisanje odredbe u dijelu koji se odnosi na «i tijelu za zaštitu tržišnog natjecanja».  
 
Agencija smatra da navedenu odredbu treba izmijeniti na način da je proizvođač električne 
energije, koji proizvodi električnu energiju u elektrani nazivne snage 250 MW ili veće dužan 
na razdoblje od pet godina pohraniti i čuvati navedene podatke, a po potrebi ih dati na 
zahtjev i na raspolaganje svakom od navedenih tijela kada ona to zatraže.  
 
U članku 45. stavku 22. Nacrta Zakona, navodi se kako je svaki opskrbljivač obvezan učiniti 
raspoloživim Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja u razdoblju od pet godina relevantne 
podatke koji se odnose na sve ugovorene transakcije s kupcima na veleprodajnom tržištu te 
s operatorom prijenosnog sustava, s operatorom distribucijskog sustava i operatorom tržišta 
električne energije, u svezi s kupnjom i prodajom električne energije, uključujući i izvedenice.  
 
I ovdje Agencija smatra kako nije u potpunosti razvidna svrha navedene odredbe. Naime, 
Agencija je temeljem propisa o zaštiti tržišnog natjecanja ovlaštena zatražiti sve podatke od 
poduzetnika. Stoga se predlaže brisanje odredbe u dijelu koji glasi: «Agenciji za zaštitu 
tržišnog natjecanja».  
 
Naime, po mišljenju Agencije svrha je navedene odredbe da navedeni subjekti čuvaju sve 
relevantne podatke na određeno vrijeme kako bi ih mogli po potrebi dati na raspolaganje 
relevantnim tijelima.   
 
Agencija je izvršila uvid i u članak 57. stavak 1. Nacrta Zakona koji glasi: «Agencija je dužna, 
u suradnji s tijelom nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja, najmanje svake treće godine 
provesti istraživanje funkcioniranja tržišta električne energije.» te u članak 76. stavak 8. 
Nacrta Zakona koji glasi: «Agencija je dužna u suradnji s tijelom za zaštitu tržišnog 
natjecanja u 2013 godini provesti istraživanje funkcioniranja tržišta električne energije u 
skladu s člankom 57. stavkom 1. ovog Zakona.».  
 
Temeljem navedenih odredbi Nacrta Zakona, nije u potpunosti razvidan način suradnje 
između ove Agencije i Hrvatske energetske regulatorne agencije u provođenju istraživanja 
funkcioniranja tržišta električne energije. Stoga se predlaže da se navedene odredbe 
preciznije odrede na način da se navede kako u primjeni Zakona, Hrvatska energetska 
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regulatorna agencija može surađivati s ovom Agencijom (primjerice stručnom pomoći, 
dostavom podataka, a prema potrebi sklapati odgovarajuće ugovore o međusobnoj suradnji). 
 
Agencija je izvršila uvid u članak 71. stavak 4. točku 1. Nacrta Zakona, u kojem se u bitnome 
navodi kako Hrvatska energetska regulatorna agencija nadzire pravilnost rada i poslovanja ili 
zlouporabu položaja elektroenergetskih subjekata na tržištu električne energije. U stavku 5. 
istog članka Nacrta Zakona navode se obveze Hrvatske energetske regulatorne agencije 
kada nadzorom utvrdi odstupanja odnosno nepravilnosti koje su prouzrokovale ili mogu 
prouzrokovati financijske posljedice za krajnje kupce i sudionike na tržištu električne energije. 

Agencija ovdje ukazuje da Hrvatska energetska regulatorna agencija kao nadležno 
regulatorno tijelo na tržištu energije obavlja poslove nadzora stupnja otvorenosti, natjecanja i 
zlouporaba na tržištu energije i u opskrbi kupaca, nadzor ograničavajućih ugovora, a 
posebno ugovora kojima se ograničava broj opskrbljivača te po potrebi obavještava 
nacionalno tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja.  

U tom smislu Hrvatska energetska regulatorna agencija nadležna je poduzimati sve 
odgovarajuće mjere za promicanje učinkovitog tržišnog natjecanja i mjere potrebne za 
funkcioniranje predmetnog tržišta.  

Stoga, Agencija smatra da je u Nacrtu Zakona potrebno nesporno odrediti da ukoliko 
Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrdi odstupanja, odnosno nepravilnosti u smislu 
sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja da je o tome potrebno 
obavijestiti ovu Agenciju kao tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja.  

Dakle, ova Agencija predlaže da se u članku 71. stavku 5. iza točke 3. doda nova točka 4. 
koja će glasiti: «obavijestiti tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja za pitanja u svezi obavljanja 
energetskih djelatnosti na tržištu, a koja se odnose na sprječavanje, ograničavanje ili 
narušavanje tržišnog natjecanja.». 

Ovo iz razloga što je potrebno u Nacrtu Zakona nesporno odrediti da će pri sumnji u 
postojanje sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja na tržištu 
obavljanja energetskih djelatnosti Hrvatska energetska regulatorna agencija, pružiti stručnu i 
tehničku pomoć ovoj Agenciji, a kao što je određeno Zakonom o regulaciji energetskih 
djelatnosti («Narodne novine», broj 120/12). 

Agencija je predmetno mišljenje donijela isključivo s aspekta propisa o zaštiti tržišnog 
natjecanja. 
 
 
 
 
S poštovanjem, 
 
 
Predsjednica Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
mr. sc. Olgica Spevec 


