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Predmet: Mišljenje o sukladnosti Zakona o šumama i podzakonskih akata sa ZZTN-om 

  - stručno mišljenje; dostavlja se 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je sukladno članku 25. stavku 3. 
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 79/09; dalje: ZZTN) ovlaštena 
središnjim tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima u skladu s 
posebnim zakonima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, davati 
mišljenja o sukladnosti važećih zakona i drugih propisa sa ZZTN-om, donositi mišljenja 
kojima se promiče znanje o tržišnom natjecanju i podiže razina svijesti o ulozi politike i prava 
tržišnog natjecanja. 
 
Slijedom navedenoga, Agencija je izvršila uvid u odredbe Zakona o šumama („Narodne 
novine“ broj 140/05, 82/06, 129/08, 88/10 i 124/10) te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) u sastavu: mr.sc.Olgica Spevec, predsjednica Vijeća, 
Mladen Cerovac, mag.iur., zamjenik predsjednice Vijeća, Milivoj Maršić, dipl.oec., Vesna 
Patrlj, dipl.iur., i dr.sc. Mirna Pavletić-Župić, članovi Vijeća, s 94. sjednice Vijeća, održane 29. 
prosinca 2011., u smislu članka 25. stavka 3., članka 30. točke 5. i članka 31. ZZTN-a, 
donijela sljedeće 
 
 
M I Š LJ E NJ E 
 
Šume i šumska zemljišta specifično su prirodno bogatstvo te s općekorisnim funkcijama 
šuma uvjetuju poseban način upravljanja i gospodarenja. S obzirom na važnost održivog 
gospodarenja šumama i šumskim zemljištima interes je Republike Hrvatske ostvariti trajnu 
ravnotežu između sveukupne proizvodnje biomase i općih koristi od šuma te sveukupnog 
korištenja šuma, a osobito imajući u vidu da je šuma obnovljivi prirodni resurs. 
 
Uzimajući u obzir, s jedne strane, specifičnost ovog prirodnog bogatstva, a s druge strane, 
činjenicu postojanja poduzetnika, njihovih aktivnosti i tržišnog natjecanja na tržištu 
gospodarenja šumama i tržištu pružanja usluga i obavljanja radova u šumarstvu, Agencija je 
ocjenjivala uvjete pod kojima šumoposjednici gospodare šumama i šumskim zemljištima s 
ciljem davanje mišljenja i preporuka za daljnje unapređenje tržišnog natjecanja na 
navedenim mjerodavnim tržištima.  
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Nakon izvršenog uvida u navedeni zakon i podzakonske akte, Agencija u svojem mišljenju 
koje se temelji isključivo na propisima i načelima tržišnog natjecanja iznosi kako slijedi:  
 
Prvo, ukidanjem Šumarske savjetodavne službe, kao specijalizirane javne ustanove za 
obavljanje poslova dijela javnih ovlasti i unapređenje gospodarenja šumama i šumskim 
zemljištima šumoposjednika, svi poslovi iz dijela javnih ovlasti preneseni su na poduzetnika 
Hrvatske šume d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2 (dalje: 
Hrvatske šume d.o.o.). Taj poduzetnik osim što nastavlja djelatnost regulatora istodobno je i 
konkurent na tržištu gospodarenja šumama te pružanja usluga i obavljanja radova u 
šumarstvu. 
 
Drugo, Zakonom o izmjenama Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 124/10) ukinuta je 
obveza provođenja javnih natječaja za izradu programa gospodarenja šumama, te usprkos 
zakonskoj mogućnosti da šumskogospodarske planove može izrađivati svaka fizička ili 
pravna osoba koja udovolji uvjetima i dobije licencu Komore inženjera šumarstva i drvne 
tehnologije, na Hrvatskim šumama d.o.o. je odluka o tome hoće li ili ne izradu 
šumskogospodarskih planova prepustiti drugima. 
 
Treće, gospodarenje šumama šumoposjednika u Republici Hrvatskoj odnosno pripadajući 
radovi i usluge najvećim dijelom se financiraju iz naknade za općekorisne funkcije šuma 
(dalje: OKFŠ). Iako se sredstva za OKFŠ prikupljaju na posebnom računu Hrvatskih šuma 
d.o.o. te postoji obveza Hrvatskih šuma d.o.o. na podnošenje izvješća Vladi RH o 
naplaćenim naknadama i njihovom utrošku u protekloj godini, kao i kontrola namjenskog 
trošenja sredstava, s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja smatramo spornom 
činjenicu da se navedena sredstva planiraju na temelju odluke Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. 
 
Četvrto, Zakonom o izmjenama Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 124/10) u 
isključivu nadležnost Hrvatskih šuma d.o.o. stavljeni su poslovi doznačivanja stabala, 
obilježavanja drvnih sortimenata i izdavanja popratnica, što predstavlja nužne poslove za 
stavljanje u promet drveta i ostalih šumskih proizvoda. Također, odobrenje opsega nužne 
doznake stabala u šumama šumoposjednika za koje nisu izrađeni i odobreni programi za 
gospodarenje izdaju Hrvatske šume d.o.o.. Do ukidanja Šumarske savjetodavne službe 
opseg nužne doznake stabala odobravalo je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i 
vodnog gospodarstva na prijedlog Šumarske savjetodavne službe, čime je bila izbjegnuta 
mogućnost bilo kakvog sukoba interesa. 
 
Nadalje, Uredba Vijeća (EZ) o poticanju ruralnog razvoja od strane Europskog 
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) broj 1698/2005, od 20. rujna 2005. (Council 
Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European 
Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) of 20 September 2005) određuje da 
države moraju za svaki program ruralnog razvoja osigurati relevantan sustav kontrole koji 
jamči jasnu raspodjelu i odvojenost funkcija između upravnog tijela i ostalih tijela jer je jedino 
tako moguće ostvariti učinkovito funkcioniranje sustava. Nadalje, ističe potrebu 
uspostavljanja savjetodavnih službi koje će i posjednicima šuma omogućiti poboljšanja u 
održivom upravljanju njihovim gospodarstvima, dakle osnivanje neutralnog i stvarno 
neovisnog tijela koje će u obzir uzeti potrebe i države i privatnih vlasnika u cilju upravljanja 
šumama na nedskriminirajućoj osnovi i samo na temelju njihovog održivog korištenja i 
učinkovitog unaprjeđenja njihovog razvoja. Dakle, na temelju načela koja navedene 
aktivnosti drže dalje od tržišta i ne narušavaju tržišno natjecanje. 
 
Stoga, slijedom prethodno navedenoga, mišljenje je Agencije da je prije svega ukidanje 
Šumarske savjetodavne službe i davanje javnih ovlasti u nadležnost poduzetnika Hrvatske 
šume d.o.o., dodatno ograničilo tržišno natjecanja na ovom tržištu u odnosu na prije važeći 
Zakon o šumama. Drugim riječima, u ovom slučaju, kada je regulator istovremeno i 
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poduzetnik na tržištu, Agencija smatra da postojeće rješenje nije u skladu s načelom 
jednakopravnog tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu.  
 
Naime, izravni konkurent drugim poduzetnicima, kao što su u konkretnom slučaju Hrvatske 
šume d.o.o., ne bi smio imati one javne ovlasti, koje izravno ili neizravno utječu na 
konkurentnost i mogu dovesti do ograničavanja tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu. 
Javne ovlasti na tržištu upravljanja i gospodarenja šumama i šumskim zemljištem nužno je 
povjeriti stvarno neovisnom tijelu i mora se odvijati na načelima koja su tržišno neutralna.  
 
Zaključno, važno je naglasiti kako Agencija ne spori pravo zakonodavca da uredi tržište 
gospodarenja šumama te pružanja usluga i obavljanja radova u šumarstvu na način koji 
smatra primjerenim, odnosno da odredi tijelo s posebnim javnim ovlastima, naročito s 
obzirom na činjenicu da šume predstavljaju posebno vrijedan nacionalni resurs i potencijali. 
No, u svome mišljenju naglašava da imajući u vidu postojeći specifičan način upravljanja i 
gospodarenja šumama i višefunkcionalnu ulogu šuma, dalje mjere trebaju biti usmjerene na 
potrebu njihovog održivog korištenja i promicanje njihovog razvoja. Stoga ističe neophodnost 
uspostave i funkcioniranja stvarno neovisnog javnog tijela, i uvođenja transparentnosti u 
raspolaganje sredstvima takvog tijela kao i poštivanje pravila odvojenosti njegovih aktivnosti 
od tržišta kako se tržišno natjecanje ne bi narušilo na štetu ostalih poduzetnika i zaštite šuma 
koja je njihov primarni cilj.  
 
 
Predsjednica Vijeća za 
zaštitu tržišnog  natjecanja 
 
 
mr.sc. Olgica Spevec 


