
 Broj riješenih predmeta u 2018. 

Tržišno natjecanje 
Nepoštene 

trgovačke prakse 
Ukupno 

I. Upravni predmeti 30 - 30 

II. Neupravni 576 82 658 

Sveukupno: 606 82 688 

Izvor: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja  

Ad 1. Tržišno natjecanje 
 
Neupravni predmeti u dijelu tržišnog natjecanja uključuju slijedeće: 
 

 Mišljenja iz područja tržišnog natjecanja koja uključuju: dana mišljenja na nacrte prijedloga 

zakona i drugih propisa te dana mišljenja na važeće zakone i druge propise; 

 Ostale neupravne predmete iz područja tržišnog natjecanja koji uključuju: 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 te sva ostala 

očitovanja adresatima Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja 

 

Ad 2. Nepoštene trgovačke prakse 
 
Neupravni predmeti u dijelu nepoštenih trgovačkih praksi uključuju slijedeće: 

 

 Mišljenja iz područja nepoštenih trgovačkih praksi koja uključuju dana mišljenja na 

postavljena pitanja adresata Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe 

hranom („Narodne novine“, br. 117./17.*), a to su svi sudionici u lancu opskrbe hranom 

(proizvođači, otkupljivači, prerađivači, trgovci na veliko i trgovci na malo); 

 Ostale neupravne predmete iz područja nepoštenih trgovačkih praksi koji uključuju: 

ispitivanja stanja na tržištu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (uključeni trgovci, 

otkupljivači i/ili prerađivači); istraživanje ugovornih odnosa određenih trgovaca i njihovih 

dobavljača, otkupljivača i/ili prerađivača i njihovih dobavljača, rad na Prijedlogu Direktive 

Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među 

poduzetnicima u lancu opskrbe hranom, COM(2018 173), ostale aktivnosti (aktivno 

sudjelovanje zaposlenika na konferencijama, stručnim seminarima, okruglim stolovima i 

slično). 

 

*Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, br. 

117./17.) stupio je na snagu 7. prosinca 2017., a u punoj je primjeni od 1. travnja 2018. ZNTP-om se 

utvrđuju pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi i utvrđuju 

nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava značajna 

pregovaračka snaga otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače. 

                                                           
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.   


