
Kvalifikacija predmeta 

Broj riješenih predmeta u 2013. 

Tržišno 
natjecanje 

Državne 
potpore 

Ukupno 

I. Upravni predmeti 57 33 90 

II. Mišljenja  44 118 162 

III. Ostali neupravni predmeti 380 48 428 

Sveukupno: 481 199 680 

Izvor: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 

 

Mišljenja iz područja tržišnog natjecanja uključuju: dana mišljenja Agencije na prijedloge zakona i 

drugih propisa te dana mišljenja na postojeće zakone i druge propise. 

 

Ostali neupravni predmeti iz područja tržišnog natjecanja uključuju: sva ostala očitovanja strankama, 

sektorska istraživanja i prethodna ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, predmete baza 

podataka, notifikacije koncentracija po Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/20041, predmete suradnje s 

ostalim tijelima i regulatorima, predmete međunarodne suradnje, interne akte Agencije. 

 

Sukladno odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i tada važećem Zakonu o državnim 

potporama (Narodne novine, broj 47/2003, 60/2004; 140/2005 i 49/2011), Agencija za zaštitu 

tržišnog natjecanja je od listopada 2003. do 30. lipnja 2013. bila nadležna za odobravanje, nadzor i 

povrat dodijeljenih državnih potpora. Nakon što je postala članicom Europske unije, 1. srpnja 2013. 

Hrvatska je ušla u opći režim primjene pravila o državnim potporama koji vrijedi za sve države članice 

Europske unije te je nadležnost za primjenu tih pravila automatski preuzela Europska komisija. 

 

Tako je nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, sukladno 

Zakonu o državnim potporama (Narodne novine, broj  72/2013 i 141/2013) koji je stupio na snagu 1. 

srpnja 2013., zadržala samo savjetodavnu ulogu u odnosu na davatelje državnih potpora (primjerice, 

davanje mišljenja na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora u 

odnosu na njihovu usklađenost s pravilima o državnim potporama prije prijave Europskoj komisiji 

radi odobrenja, davanje mišljenja na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih 

potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji) i posredničku ulogu u komunikaciji s 

Europskom komisijom (prijava prijedloga programa državnih potpora i pojedinačnih državnih 

potpora Europskoj komisiji, izvještavanje  Europske komisije o dodijeljenim državnim potporama). 

                                                           
1
 Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ o 

koncentracijama), SL L 24, 29.1.2004.   


