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PREDMET: Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, br. 29/02., 63/07.,  

       53/12., 56/13. i 121/16.) 
- mišljenje; dostavlja se 

 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) temeljem članka 25. stavka 3. 
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (“Narodne novine”, br. 79/09., 80/13. i 41/21.; dalje u tekstu: 
ZZTN) ovlaštena je donositi mišljenja o sukladnosti važećih zakona i drugih propisa s odredbama 
ZZTN-a te donositi mišljenja kojima se promiče znanje o tržišnom natjecanju, odnosno podiže 
razina svijesti i informiranosti o ulozi politike i prava tržišnog natjecanja. 
 
Slijedom navedenog, AZTN je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: 
dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur, predsjednica Vijeća, Denis Matić, dipl.iur. i mr.sc. Ljiljana Pavlic, 
članovi Vijeća sa 4/2022. sjednice, održane 3. veljače 2022., temeljem članka 25. stavka 3. i 
članka 30. točke 10. i članka 31. ZZTN-a donio sljedeće 
 
MIŠLJENJE 
 
Predlaže se u članku 7. stavku 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne 
novine“, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.), brisati dio koji glasi: 
 
„za zaštitu tržišnog natjecanja i“. 
 
Obrazloženje 
 
Stupanjem na snagu Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, br. 47/14. i 69/17.) od 
2014. godine AZTN nije više tijelo nadležno za područje državnih potpora, već je za državne 
potpore na nacionalnoj razini nadležno Ministarstvo financija odnosno za nadzor državnih potpora 
nadležna je Europska komisija. 
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Stoga je odredbu članka 7. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne 
novine“, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.), potrebno  brisati u dijelu koji se odnosi na 
obvezu nositelja provedbe poticajnih mjera za razvoj malog gospodarstva da, prije donošenja 
akata iz svoje nadležnosti, kojima se dodjeljuju državne potpore, dostavljaju prijedlog državne 
potpore tijelu nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja, odnosno AZTN-u, budući da isto nije 
svrsishodno.  
 
Time će se i administrativno rasteretiti davatelji državne potpore upućivanjem samo na nadležno 
tijelo (Ministarstvo financija) a, ujedno davateljima državne potpore neće biti uskraćeno davanje 
mišljenja s aspekta prava tržišnog natjecanja u smislu članka 25. ZZTN-a. 
 
 
S poštovanjem, 
 

 
Predsjednica Vijeća 

                                                                                                  za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
                                                                                                    

dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur.  
 


