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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. stavaka 1. i 8. Statuta Agencije za
zaštitu tržišnog natjecanja („Narodne novine", br. 22/11., 74/14., 60/18.), članka 26. Pravilnika o
unutarnjem redu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: 023-01/18-02/007, URBROJ:
580-06/88-2021-011 od 3. rujna 2021. i odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donesene na
6/2022. sjednici održanoj 1. ožujka 2022. donosi

PLAN KADROVA AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
ZA 2022.
Članak 1.
(1) Ovim Planom kadrova Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Plan kadrova)
utvrđuje se postojeće stanje kadrova u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u
tekstu: Agencija) i projekcija potreba za dodatnim kadrovima.
(2) Na dan usvajanja ovog Plana kadrova u Agenciji je zaposlen 51 radnik te se daje prikaz
strukture zaposlenih u niže navedenoj tabeli (Tabela 1) kako slijedi:
Tabela 1

Ured Vijeća

Radna mjesta

Vijeće ima 5* članova

Predstojnik Ureda
Vijeća
Glavni savjetnik
predsjednika Vijeća
za pravne poslove
Glavni savjetnik
predsjednika Vijeća
za ekonomske
poslove
Unutarnji revizor
Radno mjesto

Ured glavnog ekonomista

Sektor za tržišno natjecanje

ODJELI
Odjel za utvrđivanje
zabranjenih sporazuma

Broj izvršitelja

Broj
sistematiziranih
radnih mjesta

1

1

0

1

0

1

0

1
Broj
sistematiziranih
radnih mjesta

Broj izvršitelja

Glavni ekonomist
Agencije
Samostalni savjetnik
Stariji savjetnik
Mlađi savjetnik

1

1

1
0
0

Radno mjesto

Broj izvršitelja

Direktor sektora

0

2
2
1
Broj
sistematiziranih
radnih mjesta
1

Voditelj Odjela
Samostalni savjetnik

1
3

1
5
1

Odsjek za forenziku i
informatiku

Odjel za utvrđivanje
zlouporaba

Odjel za ocjenu
koncentracija poduzetnika

Odjel za legislativu i
komparativnu praksu

Odjel za međunarodnu i
europsku suradnju
Sektor za zabranu
nepoštenih trgovačkih
praksi
ODJELI
Odjel za pravna pitanja
utvrđivanja nepoštenih
trgovačkih praksi
Odjel za ekonomska pitanja
utvrđivanja nepoštenih
trgovačkih praksi
Sektor za opće poslove

Stariji savjetnik
Mlađi savjetnik
Stručni suradnik
Voditelj odsjeka
Stariji savjetnik
Stručni suradnik
Voditelj Odjela
Samostalni savjetnik
Stariji savjetnik
Mlađi savjetnik
Stručni suradnik
Voditelj Odjela
Samostalni savjetnik
Stariji savjetnik
Mlađi savjetnik
Stručni suradnik
Voditelj Odjela
Samostalni savjetnik
Mlađi savjetnik
Stručni suradnik
Voditelj Odjela
Samostalni savjetnik
Stariji savjetnik
Mlađi savjetnik
Stručni suradnik

2
1
0
1
1
0
1
4
1
0
0
1
3
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0

4
4
2
1
1
1
1
4
3
3
2
1
4
3
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Broj
sistematiziranih
radnih mjesta
1

Radno mjesto

Broj izvršitelja

Direktor sektora

0

Voditelj Odjela
Samostalni savjetnik
Stariji savjetnik
Voditelj Odjela
Samostalni savjetnik
Stariji savjetnik
Mlađi savjetnik

1
3
1
1
0
1
3

Radno mjesto

Broj izvršitelja

Direktor sektora

0

1
3
4
1
1
2
4
Broj
sistematiziranih
radnih mjesta
1

Voditelj Odjela
Samostalni savjetnik
Stariji savjetnik
Mlađi savjetnik
Viši upravni referent

1
0
1
1
0

1
1
1
1
1

ODJELI

Odjel za opće poslove

2

Viši stručni referent
3
1
za poslove pisarnice
i pismohrane
Stručni referent za
1
0
poslove pisarnice i
pismohrane
1
Administrativni tajnik
1
1
1
Vozač - dostavljač
1
Voditelj Odjela
1
Viši stručni savjetnik
Odjel za financijskoza financijsko1
1
računovodstvene poslove
računovodstvene
poslove
1
1
Voditelj Odjela
Odjel za komunikacije
1
1
Samostalni savjetnik
* Vijeće trenutno ima 4 člana od ukupno 5, budući da još nije proveden postupak imenovanja novog
člana Vijeća.
Članak 2.
(1) Tijekom 2021. godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani
nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, koji je objavljen 14. svibnja 2021. u
„Narodnim novinama", broj 52/21. i koji je stupio na snagu 1. rujna 2021., a njegova puna
primjena započinje 1. ožujka 2022. godine, uslijed čega je bilo potrebno zapošljavanje
novih šest radnika u Sektoru za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi, i to 4 pravnika i 2
ekonomista, za što su prethodno osigurana sredstva. U tu svrhu je raspisan javni natječaj
za zapošljavanje novih radnika, te je u trenutku usvajanja ovog Plana kadrova javni
natječaj za zapošljavanje još u tijeku.
(2) U trenutku donošenja Plana kadrova za 2022. godinu također je u tijeku i javni natječaj za
zapošljavanje jednog pravnika u Sektoru za zaštitu tržišnog natjecanja, Odjelu za
utvrđivanje zlouporaba.

Članak 3.
Voditelji pojedinih odjela u Sektorima Agencije iskazali su postojanje potrebe za
zapošljavanjem novih ili unapređenjem postojećih kadrova, te se u nastavku daje tablični
prikaz (Tabela 2) projekcija voditelja onih odjela koji su iskazali potrebu za kadrovima:
Tabela 2

Odjeli

Radno mjesto

Vijeće

Član Vijeća

Odjel za legislativu i
komparativnu
praksu

Mlađi savjetnik*

Iskazana potreba za
zapošljavanje
(stručno usmjerenje)
1 pravnik ili
ekonomist
1 pravnik

Koeficijent radnog
mjesta

1,600

3

Ured glavnog
ekonomista
Odjel za utvrđivanje
zabranjenih
sporazuma
Odjel za utvrđivanje
zlouporaba
Odjel za ocjenu
koncentracija
poduzetnika
Odjel za
ekonomska pitanja
utvrđivanja
nepoštenih praksi
Odjel za opće
poslove

Stariji savjetnik /
Mlađi savjetnik**

1 ekonomist

1,978/
1,600

Stariji savjetnik

1 pravnik
1 ekonomist

1,978

Stariji savjetnik

1 pravnik
1 ekonomist

1,978

Samostalni
savjetnik***

1 ekonomist

2,619

Stariji savjetnik****

2 ekonomista

1,978

Samostalni
savjetnik***

1 pravnik

2,619

* Voditeljica Odjela za legislativu i komparativnu praksu predložila je zapošljavanje jedne osobe (imajući u
vidu da je radnica zaposlena na radnom mjestu mlađeg savjetnika sporazumno prekinula radni odnos koji
prestaje s danom 4. veljače 2022.).
** Glavni ekonomist predlaže zapošljavanje 1 osobe, mlađeg ili starijeg ekonomista, ovisno o procjeni i
mogućnostima u datom trenutku.
"‘Predlaže se popuniti mjesto samostalnog savjetnika unapređenjem postojećih radnika.
""Predlaže se popuniti mjesto starijeg savjetnika unapređenjem postojećih radnika.

Članak 4.
(1) Agencija će postupke zapošljavanja provoditi sukladno mogućnostima, odnosno, u skladu
s osiguranim proračunskim sredstvima.
(2) Agencija će postupke zapošljavanja na radnim mjestima navedenim u ovom Planu kadrova
provoditi u skladu s odredbama važećeg Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i
namještenike u javnim službama, Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
te drugim primjenjivim propisima, a po ishođenju prethodnih suglasnosti u smislu odredbi
Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
(„Narodne novine", br. 70/16., 50/17., 37/18., 71/18., 91/18. i 33/20.).

Predsjedtuea-Vneca za
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