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Dana 15. listopada 2004. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je dopis 
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, u čijem je privitku dostavljen Prijedlog Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o energiji. Rečenim dopisom zatraženo je davanje mišljenja 
Agencije o suglasnosti dostavljenog Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energiji 
s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 122/03, u daljnjem 
tekstu: ZZTN).  
 
S obzirom na navedeno, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je na 29.  sjednici, održanoj 3. i 
4.studenog 2004., temeljem ovlasti iz članka 35.stavak 1.točka 2. ZZTN, a sukladno odredbi članka 
29. ZZTN,  donijelo sljedeće: 
 
MIŠLJENJE 
 
 
1. OPĆENITO O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA U DOPUNAMA ZAKONA O ENERGIJI 
 
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Vijeće) podržava donošenje izmjena 
Zakona o energiji koje bi omogućile daljnju liberalizaciju i otvorenost tržišta energije konkurenciji i 
na taj način doprinijele jačanju tržišnog natjecanja i sniženju cijena u energetskom sektoru što će 
ujedno donijeti i veću korist potrošačima. Nakon proučavanja dostavljenog Prijedloga Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o energiji Agencija je utvrdila da  podneseni Prijedlog nije u 
cijelosti usklađen s odredbama ZZTN i praksom Europske unije. 
 
Sklapanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih 
zajednica i njihovih država članica («Narodne novine – Međunarodni ugovori» broj 14/2001 i 
14/2002) i Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike 
Hrvatske i Europske zajednice («Narodne novine –Međunarodni ugovori» broj 15/2001, 3/2002 i 
14/2002), Republika Hrvatska preuzela je obvezu uspostavljanja učinkovitog sustava zaštite 
tržišnog natjecanja sukladno sustavu Europske unije. Člankom 69. Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanju određeno je da je Republika Hrvatska dužna uskladiti postojeće zakone i izraditi 
buduće zakone u skladu s pravnom stečevinom Europske zajednice. U području zaštite tržišnog 
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natjecanja usklađenje je potrebno provesti sukladno člancima 81, 82 i 86 Ugovora o osnivanju 
Europske zajednice i instrumenata za tumačenje koje su usvojile institucije zajednice koje čine 
sekundarno zakonodavstvo EZ, te sudskom praksom EZ-a.  
 
 
2. MIŠLJENJE O POJEDINAČNIM ODREDBAMA PRIJEDLOGA  ZAKONA O IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA O ENERGIJI 
 
Podneseni prijedlog Zakona pretežito je usklađen sa odredbama ZZTN te ne dovodi do značajnog 
narušavanja tržišnog natjecanja. Međutim, članak 3. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o energiji sadrži novu definiciju povlaštenog kupca usklađenu s definicijom povlaštenog 
kupca prema odredbama Direktive 2003/54/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća o zajedničkim 
pravilima za tržište električne energije (OJ 176/2003) i Direktive 2003/55 EZ Europskog 
Parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima unutrašnjeg tržišta prirodnog plina (OJ 176/2003). Uz 
navedenu definiciju potrebno bi bilo detaljnije odrediti značaj povlaštenog kupca s obzirom na 
ugovaranje cijena i odnos prema tarifnim kupcima kako se ne bi pojedini kupci stavljali u povoljniji 
položaj. U smislu zaštite tržišnog natjecanja, kupci mogu biti podijeljeni u različite kategorije, u 
konkretnom slučaju prema potrošnji, ali se na kupce unutar pojedine kategorije moraju primjenjivati 
jednaki kriteriji.  
 
Nadalje, odredba članka 16. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energiji kojom 
se u cijelosti izmjenjuje članak 25. Zakona o energiji u stavku 4. određuje da se «dio cijene koji se 
odnosi na proizvodnju energije, a koja se isporučuje povlaštenim kupcima slobodno ugovara s 
dobavljačem donosno opskrbljivačem energije». Navedena odredba sama po sebi nema za 
posljedicu ograničavanje tržišnog natjecanja ukoliko se isti kriteriji ugovaranja cijena primjenjuju 
jednako na sve povlaštene kupce. U suprotnom postoji opasnost od narušavanja tržišnog 
natjecanja na relevantnom tržištu primjenom nejednakih uvjeta na pojedine povlaštene kupce čime 
ih se dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na druge povlaštene kupce. Navedeno bi predstavljalo 
povredu odredaba ZZTN sukladno članku 9. stavku 1. točki 4.  
 
Komparativnim pregledom prakse zemalja članica EU utvrđena je prevladavajuća primjena 
reguliranih cijena (putem tarifnih sustava) te ujednačena praksa korištenja nadzornih mehanizama 
i u slučaju slobodnih i reguliranih cijena s ciljem sprječavanja da se cijene ugovaraju 
neravnomjerno.1   
 
Slijedom toga, predlažemo da se navedena rečenica dopuni u smislu: ..»primjenom istih kriterija na 
sve povlaštene kupce, a ovisno o količini isporučene električne energije i trenutnom stanju na 
tržištu» ili da se uputi na odgovarajuće podzakonske akte kojima će ugovaranje cijena sa svim 
povlaštenim kupcima biti detaljno regulirano.  
 
 
Nadalje, podnesenim Prijedlogom zakona nije regulirano pitanje tržišnog natjecanja u sektoru 
energije. Također, imamo saznanja da je u pripremi Prijedlog izmjena Zakona o regulaciji 
energetskih djelatnosti kojeg nismo zaprimili na mišljenje. Stoga, u svrhu cjelovitog uređivanja 
pitanja tržišnog natjecanja u navedenom sektoru, te u svrhu sprječavanja bilo pozitivnog, bilo 
negativnog sukoba nadležnosti tijela nadležnog za regulaciju energetskih djelatnosti i Agencije za 
zaštitu tržišnog natjecanja, predlažemo novu Glavu Zakona pod nazivom: ZAŠTITA TRŽIŠNOG 
NATJECANJA. U navedenoj Glavi potrebno je izričito odrediti nadležnost tijela za regulaciju 
energetskih djelatnosti u pitanjima djelovanja na tržištu energije i regulatorne problematike kao što 
je npr. pristup tržištu, pristup mreži, reguliranje cijena na osnovi tarifnih sustava itd. Na sva ostala 
pitanja u vezi s obavljanjem djelatnosti na tržištu koja nisu uređena ovim Zakonom, a koja se 
odnose na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja potrebno je primijeniti 
propise o zaštiti tržišnog natjecanja (Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja i  podzakonski propisi 
doneseni radi njegove primjene). U svrhu učinkovite zaštite tržišnog natjecanja u svim sektorima u 

                                             
1http://www.gettingthedealthrough.com/main_fs.cfm?book=ElectricityRegulation 
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kojima temeljem posebnih propisa postoji i nadležnost Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, 
nužna je stručna pomoć nadležnih regulatornih tijela. Slijedom toga, u predloženoj Glavi Zakona 
potrebno je navesti slijedeće: u primjeni propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, tijelo nadležno za 
regulaciju energetskih djelatnosti dužno je pružiti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja tehničku 
pomoć u obliku stručnih mišljenja i analiza.       
 
 
Na preostali dio Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energiji nemamo primjedbe 
sa stajališta Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja . 
 
 
 
S poštovanjem, 

 
 

Predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Olgica Spevec 

 
 


