
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: 011-01/17-02/040 
Urbroj: 580-12/26-17-002 
Zagreb, 14. prosinca 2017. 

 
Vlada Republike Hrvatske  
Ured za zakonodavstvo 
gđa Zdenka Pogarčić, ravnateljica 
 
Trg svetog Marka 2 
10000 Zagreb 

 
Predmet: Vlada Republike Hrvatske-Ured za zakonodavstvo 

- Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu 
- mišljenje; dostavlja se  

 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 13. prosinca 2017. zahtjev 
Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske kojim se temeljem Zakona o procjeni učinaka 
propisa („Narodne novine“, broj 44/17; dalje: Zakon) traži mišljenje Agencije kao nadležnog tijela 
za tržišno natjecanje na Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu (dalje: Prijedlog 
Plana). 
 

Agencija je izvršila uvid Prijedlog Plana te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog 

natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag.iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur., 

zamjenica predsjednika Vijeća,  mr.sc. Ljiljana Pavlic, mr.sc. Tatjana Peroković i Denis Matić, 

dipl.iur., članovi Vijeća, sa 41/2017. sjednice, održane 14. prosinca 2017. godine, u smislu članka 

30. točke 7. i članka 31., u svezi članka 25. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja 

(„Narodne novine“, broj: 79/09 i 80/13) te članka 22. stavka 1. Zakona, donijela sljedeće  

 

MIŠLJENJE 

 
Agencija predlaže nužnu dopunu Prijedloga Plana u kojem će se navesti i Nacrt prijedloga Zakona 
o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, čiji stručni nositelj je Ministarstvo 
gospodarstva, poduzetništva i obrta. S naznakom kako je upućivanje u proceduru Vlade 
Republike Hrvatske određen II. kvartal.  
 
Obrazloženje 
 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (dalje: Ministarstvo) kao stručni nositelj izrade 
predmetnog propisa, odnosno Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: Nacrt Zakona), obavijestilo je Agenciju dana 8. prosinca 2017. 
kako je Nacrt Zakona s pripadajućim Obrascem prethodne procjene objavljen na e-Savjetovanju 
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u Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva za 2018. Navedeni dokumenti dostupni 
su na mrežnoj stranici e-Savjetovanja  
(https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6534). 
 
Slijedom navedenog, Prijedlog Plana potrebno je dopuniti s Nacrtom Zakona čiji stručni nositelj 
je Ministarstvo dok je za upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske određen  II. kvartal.  
 

S poštovanjem, 

 
 

Predsjednik Vijeća 

za zaštitu tržišnog natjecanja 

 

Mladen Cerovac, mag. iur. 
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