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Predmet: Ministarstvo gospodarstva 

-         Nacrt prijedloga Zakona o tržištu plina, s konačnim prijedlogom Zakona 
-         stručno mišljenje; dostavlja se 

 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 3. prosinca 2012. zahtjev 
Ministarstva gospodarstva kojim se traži mišljenje Agencije o sukladnosti Nacrta prijedloga 
Zakona o tržištu plina, s konačnim prijedlogom Zakona (dalje: Nacrt Zakona) s odredbama 
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 79/09; dalje: ZZTN). 
 
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 124. sjednice, održane 7. prosinca 2012., u smislu članka 25. stavka 1., članka 30. točke 
6. i članka 31. ZZTN-a donijela sljedeće  
 
MIŠLJENJE 
 
Agencija je izvršila uvid u odredbu članka 55. stavka 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 plina.»  
 
Agencija smatra da je potrebno navedenu odredbu članka 55. stavka 1. Nacrta Zakona 
izmijeniti na način tako da novi tekst predmetnog stavka glasi:  
 
"Agencija je dužna najmanje svake treće godine provesti istraživanje funkcioniranja tržišta 
plina." 
 
Također odredbu članka 55. potrebno je dopuniti na način da se iza stavka 3. doda novi 
stavak 4. koji glasi:  
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«U provedbi poslova iz svoje nadležnosti, Agencija može zatražiti odgovarajuću stručnu 
pomoć od tijela za zaštitu tržišnog natjecanja.». 
 
Obrazloženje 
 
Ovdje je  potrebno naglasiti da Hrvatska energetska regulatorna agencija u slučaju saznanja 
o postojanju indicija o narušavanju tržišnog natjecanja, osobito zlouporaba vladajućeg 
položaja ili zabranjenih sporazuma na tržištu plina, treba obavijestiti ovu Agenciju čiji je 
djelokrug određen odredbama ZZTN-a. 
 
Naime, Hrvatska energetska regulatorna agencija je nacionalna regulatorna agencija za 
obavljanje regulatornih i drugih poslova temeljem posebnih propisa koji uređuju predmetno 
tržište. Primarna nadležnost Hrvatske energetske regulatorne agencije je regulacija 
energetskih djelatnosti radi uspostave provođenja sustava reguliranog djelovanja energetskih 
subjekata u obavljanju energetskih djelatnosti. Time svojim odlukama i aktivnostima stvara 
preduvjete za učinkovito funkcioniranje tržišta plina.  
 
S druge strane, nadležnost ove Agencije sukladno ZZTN-u je utvrditi povrede propisa o 
zaštiti tržišnog natjecanja od strane sudionika na tržištu plina i sankcionirati ponašanja 
sudionika na tržištu plina koja su suprotna propisima o tržišnom natjecanju. 
  
Stoga su predmetni prijedlozi za izmjenu Nacrta Zakona potrebni kako bi se izbjegli 
možebitni nesporazumi oko postupanja ili sukob nadležnosti između ove Agencije i Hrvatske 
energetske regulatorne agencije u provedbi ovog Zakona, a uzimajući u obzir ovlasti 
Hrvatske energetske regulatorne agencije kao ex ante regulatora i nadležnosti ove Agencije 
kao ex post regulatora na predmetnom tržištu.  
 
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 


