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Vlada Republike Hrvatske 
Ured za zakonodavstvo 
gđa Zdenka Pogarčić, ravnateljica 
 
Trg sv. Marka 2 
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Predmet:  Vlada Republike Hrvatske, Ured za zakonodavstvo 

- Prijedlog Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2014. godinu 
- Izvješće o provedbi Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2013. 
- stručno mišljenje; dostavlja se 

 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 4. prosinca 2013. zahtjev 
i dopunu zahtjeva Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske kojim se temeljem 
Zakona o procjeni učinaka propisa («Narodne novine», broj 90/11; dalje: Zakon) traži 
mišljenje Agencije kao nadležnog tijela za tržišno natjecanje na Prijedlog Godišnjeg plana 
normativnih aktivnosti za 2014. godinu i Izvješće o provedbi Godišnjeg plana normativnih 
aktivnosti za 2013. 
 
Agencija 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. Ljiljana Pavlic, mr.sc. Tatjana Peroković i Denis Matić, dipl.iur., članovi Vijeća, sa 159. 
sjednice, održane 16. prosinca 2013. godine, u smislu članka 30. točke 7. i članka 31., u 
svezi članka 25. stavka 1.  Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj: 79/09 
i 80/13), donijela sljedeće  
 
MIŠLJENJE 
 
Agencija nema primjedbi na Prijedlog Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2014. 
godinu i Izvješće o provedbi Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2013. 

Međutim, budući da dosadašnja praksa Agencije u postupcima procjene učinaka propisa u 
odnosu na tržišno natjecanje pokazuje da nije u potpunosti razvidan kriterij po kojemu se 
Agenciji kao nadležnom tijelu dostavljaju nacrti dokumenata na mišljenje, Agencija ukazuje 
kako je procjenu učinaka propisa potrebno provoditi sukladno kriterijima propisanim 
provedbenim aktima Zakona odnosno prema Obrascu testa učinaka propisa na tržišno 
natjecanje. 
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Navedeno je posebno važno kod procjene dokumenata i nacrta propisa koji izvjesno sadrže 
odredbe koje su relevantne s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, a kako to proizlazi 
iz Prijedloga Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2014. 

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

 
 

 

 

  


