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PREDMET: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 

- Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog 
prijedloga zakona   
- mišljenje; dostavlja se 

 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je 13. svibnja 2022. 
dopis Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim se traži mišljenje AZTN-a na Nacrt 
prijedloga Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 
(dalje u tekstu: Nacrt Zakona). 
 
AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
u sastavu: dr.sc. Mirta Kapural, predsjednica Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur., zamjenica 
predsjednice Vijeća, Denis Matić, dipl.iur. i mr.sc. Ljiljana Pavlic, članovi Vijeća sa 20./2022. 
sjednice, održane 23. svibnja 2022., temeljem članka 25. stavka 1. i članka 30. točke 10. i 
članka 31. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.), 
donio sljedeće      
 
MIŠLJENJE  
 
U članku 23. stavku 1. točki 1. predlaže se izmijeniti odredbu na način da u bitnome glasi: 
 
„tijelom nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja, u skladu s posebnim zakonom koji uređuje 
zaštitu tržišnog natjecanja“. 
 
U članku 116. stavku 1. predlaže se izmijeniti odredbu na način da u bitnome glasi: 
 
„(1) Operatori koji su sudionici koncentracije, obvezni su svaku namjeru provedbe koncentracije 
koja podliježe obvezi prijave u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, prijaviti tijelu 
nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja.“. 
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U članku 116. stavku 3. predlaže se riječ: „će“ zamijeniti s riječi: „može“. 
 
Obrazloženje 
 
U članku 23. stavku 1. točki 1. predlaže se suradnju s tijelom za zaštitu tržišnog natjecanja 
propisati na način da je isto usklađeno s oblikom suradnje kako je propisana suradnja s drugim 
nadležnim tijelima iz navedenog članka Nacrta Zakona. 
 
Radi boljeg razumijevanja i jednostavnije primjene odredbe članka 116. stavka 1., predlaže se 
na jasan način odrediti izričaj predmetne odredbe temeljem koje nesporno proizlazi 
razgraničenje nadležnosti u ocjeni koncentracije poduzetnika između Agencije za zaštitu 
tržišnog natjecanja i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. Naime, temeljem 
odredbe članka 17. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, propisana je obveza prijave namjere 
provedbe koncentracije poduzetnika.  
 
U odnosu na članak 116. stavak 3., predlaže se ovim Zakonom propisati mogućnost, a ne 
obvezu za drugo tijelo (tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja) da, u provedbi postupka 
ocjene koncentracije traži mišljenje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti o 
mogućim učincima te koncentracije na mjerodavno tržište. Naime, tijelo nadležno za zaštitu 
tržišnog natjecanja, odnosno ocjenu koncentracije, navedeni postupak provodi samostalno 
sukladno ovlastima iz propisa za čiju primjenu je nadležno. Pritom, tijelo nadležno za zaštitu 
tržišnog natjecanja, samostalno odlučuje o traženju stručne pomoći drugog tijela o učincima 
koncentracije na mjerodavno tržište. 
 
  

 
Predsjednica Vijeća 

                                                                                                  za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
                                                                                                    

dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur. 


