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      - tumačenje odredbi ZZTN; dostavlja se 
 
 
Poštovani, 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je dana 20. rujna 2004. 
podnesak UDRUGE SERVISA VATROGASNIH APARATA, sa sjedištem u Zagrebu, Selska 
cesta 90A (dalje: U.S.V.A.), u kojem se u bitnom traži od Agencije naputak o određivanju 
cijena usluga servisiranja i održavanja vatrogasnih aparata.  
 
Naime, U.S.V.A. u svom podnesku navodi kako trenutno u Republici Hrvatskoj postoji oko 
140 servisa koji imaju ovlaštenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata 
temeljem odobrenja izdanog od Ministarstva unutarnjih poslova, te kako je riječ o uglavnom 
privatnim poduzetnicima, javnim vatrogasnim postrojbama te dobrovoljnim vatrogasnim 
društvima. Nadalje, navodi se kako se na tržištu pojavljuju ponude vrlo niskih cijena sa 
kojima nije moguće kvalitetno izvršiti radnje utvrđene Pravilnikom o održavanju i izboru 
vatrogasnih aparata. 
 
Uvidom u propise koji uređuju predmetnu materiju, Agencija je utvrdila da su tehničke i 
stručne pretpostavke obavljanja poslova održavanja vatrogasnih aparata utvrđene  
Zakonom o zaštiti od požara («Narodne novine», broj 58/93) koji se utvrđuju mjere i radnje 
za otklanjanje uzroka požara, za sprječavanje nastajanja i širenja požara, za otkrivanje i 
gašenje požara, za utvrđivanje uzroka požara kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja 
posljedica prouzrokovanih požarom.  
 
Temeljem članka 22. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara, Ministarstvo unutarnjih poslova 
donijelo je Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata («Narodne novine», broj 
35/94; dalje: Pravilnik), kojim su određene radnje, rokovi, minimalna oprema i uvjeti za 
održavanje vatrogasnih aparata, uvjeti za osposobljavanje djelatnika za obavljanje poslova 
održavanja vatrogasnih aparata te izbor vrste i količine aparata za zaštitu objekata i vozila 
koja obavljaju javni prijevoz.  



 
Nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara i 
propisima donesenim na temeljem zakona, sukladno članku 30. Zakona o zaštiti od požara 
obavljaju inspektori policijskih uprava i inspektori Ministarstva u sjedištu, odnosno šumarski i 
poljoprivredni inspektori. 
 
Sukladno odredbi članka 9. stavak 1. točka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja 
(«Narodne novine», broj 122/03; dalje: ZZTN) zabranjeni su sporazumi između poduzetnika, 
ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prešutni dogovori, usklađeno djelovanje, odluke 
udruženja poduzetnika koji kao cilj ili posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili 
narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, a naročito oni kojima se izravno ili 
neizravno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, odnosno drugi trgovinski uvjeti.  
 
Određivanje cijena je u isključivoj nadležnosti poduzetnika koji djeluju na tržištu, te čini jedan 
od osnovnih mehanizama tržišnog natjecanja. Niže cijene usluge, pod uvjetom da su 
zadovoljeni svi drugi tehnički uvjeti propisani zakonom i podzakonskim aktima, čine 
poduzetnika konkurentnijim na mjerodavnom tržištu.  
 
Sukladno gore navedenom, obavještavamo Vas da svako dogovaranje poduzetnika oko 
cijena usluga predstavlja kršenje odredbi ZZTN. 
 
 
 
S poštovanjem, 
 
 
Predsjednica Vijeća za zaštitu  
tržišnog natjecanja                                                               
 
Olgica Spevec 


