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Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 
79/2009 i 80/2013),  Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem odluke Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja sa 17/2014 sjednice, održane 8. svibnja 2014. donosi 
 

I Z M J E N E   I  D O P U N E 

STATUTA 

AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 

 

Članak 1. 

U Statutu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: 023-01/10-01/12, URBROJ: 580-
01-10-37-9, od 16. prosinca 2010. , članak 1. mijenja se i glasi: 

„(1) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija) je pravna osoba s 
javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i 
nadležnosti određenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja i Uredbom Vijeća (EZ) br. 
1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana 
člancima 81. i 82. Ugovora o osnivanju EZ-a (Tekst značajan za EGP) (SL L 1, 4. 1. 2003.; 
str. 1.– 25., u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003), vezano uz primjenu članaka 
101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 115 od 9. 5. 2008.; u daljnjem 
tekstu: UFEU)  te Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli 
koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ o koncentracijama) (Tekst značajan za EGP) 
(SL L 24, 29. 1. 2004. str. 1.– 22.; u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004). 
 
(2)  Agencija u provedbi poslova iz stavka 1. ovoga članka surađuje s Europskom komisijom i 
nadležnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije. 
 
(3)  Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Agencija odgovara Hrvatskom saboru. 
 
(4) Zabranjen je svaki oblik utjecaja na rad Agencije koji bi mogao ugroziti njezinu 
samostalnost i neovisnost.“ 
 

Članak 2. 

Članak 5. mijenja se i glasi: 

„(1) Agencija u svom poslovanju upotrebljava pečate, žig i štambilje kako slijedi:  

1. Pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je polukružno upisano: REPUBLIKA 
HRVATSKA – AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA, ZAGREB, a u sredini je 
grb Republike Hrvatske.  

2. Pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, na kojem je polukružno upisano: AGENCIJA ZA 
ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA,  a u sredini pečata riječ „ZAGREB“. 

3. Žig okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je polukružno upisano: REPUBLIKA 
HRVATSKA, AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA, ZAGREB,  a u sredini je 
grb Republike Hrvatske. 

4. Štambilj pravokutnog oblika, koji sadrži naziv i sjedište Agencije. 

5. Prijamni štambilj pravokutnog oblika, na kojem je upisano: AGENCIJA ZA ZAŠTITU 
TRŽIŠNOG NATJECANJA, ZAGREB i prostor za upisivanje datuma primitka pismena.  



2 
 

(2) Pečat iz stavka 1. točke 1. ovoga članka i žig iz stavka 1. točke 3. ovoga članka stavljaju 
se na akte koje Agencija donosi na temelju javnih ovlasti utvrđenih Zakonom o zaštiti 
tržišnog natjecanja. 

(3) Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka stavlja se na akte koje Agencija ne donosi na 
temelju javnih ovlasti. 

(4) Štambilji iz stavka 1. točke 4. i 5. ovoga članka koriste se u uredskom poslovanju 
Agencije.“ 

Članak 3. 

Članak 7. mijenja se i glasi: 

„Agencija obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa zaštitom tržišnog natjecanja.“ 

Članak 4. 

U članku 8. riječi: „i Zakona o državnim potporama, a osobito:“ zamjenjuju se riječima: 
„Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 vezano uz primjenu članaka 101. i 102. UFEU te Uredbe 
Vijeća (EZ) br. 139/2004.“ 

U točki 7. riječ: „mijenja“ zamjenjuje se riječima: „djelomično ukida“. 

U točki 12. iza riječi: „natjecanja“ dodaju se riječi: „ili povrede članka 101. ili 102. UFEU“. 

Točke 13. do 20. brišu se. 

U dosadašnjoj točki 21. koja postaje točka 13. riječi: „i Zakona o državnim potporama“ brišu 
se. 

 

Članak 5. 

Članak 9. mijenja se i glasi: 

„Agencija obavlja stručne poslove na temelju odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, 
a osobito: 

1. predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje propisa u vezi s provedbom Zakona o zaštiti 
tržišnog natjecanja, 
2. daje stručna mišljenja o sukladnosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa sa Zakonom 
o zaštiti tržišnog natjecanja te o ostalim pitanjima koja mogu značajno utjecati na tržišno 
natjecanja, 
3. daje mišljenja kojima se promiče znanje o tržišnom natjecanju, odnosno podiže razina 
svijesti i informiranosti o ulozi prava i politike tržišnog natjecanja te daje prijedloge za 
unaprjeđenje tržišnog natjecanja, 
4. prikuplja podatke i obavijesti od pravnih ili fizičkih osoba, strukovnih i gospodarskih 
interesnih udruga, odnosno komora poduzetnika, udruga potrošača, tijela državne uprave te 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave bitne za ispitivanje tržišta i 
utvrđivanje stanja na tržištu, neovisno o konkretnim postupcima koje Agencija vodi, 
5. obavlja poslove međunarodne suradnje, vezane uz izvršenje međunarodnih obveza 
Republike Hrvatske, prenijetih u ovlast Agencije, posebice uspostavlja i provodi suradnju s 
Upravom za tržišno natjecanje Europske komisije i tijelima država članica Europske unije 
nadležnim za tržišno natjecanje te surađuje s drugim inozemnim tijelima ovlaštenim za 
zaštitu tržišnog natjecanja i s međunarodnim organizacijama i institucijama, 
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6. donosi i objavljuje godišnje izvješće o radu,  
7. obavlja ostale stručne poslove vezane uz provedbu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.“ 

 

Članak 6. 

Članak 10. mijenja se i glasi: 

„(1) Agencija jednom godišnje podnosi Hrvatskom saboru Izvješće o radu za proteklu 
kalendarsku godinu.“ 

 

Članak 7. 

Članak 20. mijenja se i glasi: 

„U upravljanju radom Agencije Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Vijeće) 
obavlja osobito slijedeće poslove: 

1. donosi odluku na temelju koje Agencija predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje 
propisa na temelju odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, 
2. donosi odluku na temelju koje Agencija pokreće i vodi postupak utvrđivanja narušavanja 
tržišnog natjecanja i postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene 
mjere zbog povrede Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i/ili povrede članka 101. ili 102. 
UFEU, odnosno donosi odluku na temelju koje Agencija rješava upravnu stvar i određuje 
mjere, uvjete i rokove za ponovnu uspostavu učinkovitog tržišnog natjecanja te izriče 
upravno-kaznenu mjeru i rokove te način njezina izvršenja, 
3. donosi odluku na temelju koje Agencija obustavlja postupak kada u istom predmetu 
odlučuje ili je već odlučila Europska komisija ili nadležno tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja 
države članice Europske unije, 
4. donosi odluku na temelju koje Agencija podnosi zahtjev Visokom upravnom sudu 
Republike Hrvatske za davanjem naloga za određivanje nenajavljene pretrage poslovnih 
prostorija, zemljišta i prijevoznih sredstava, dokumenata, isprava i stvari koje se tamo nalaze 
kao i pečaćenje i privremeno oduzimanje predmeta pretrage iz članka 42. i/ili članka 44. 
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, 
5. donosi odluku na temelju koje Agencija daje mišljenja na zahtjev Hrvatskoga sabora, 
Vlade Republike Hrvatske, središnjih tijela državne uprave, pravnih osoba s javnim ovlastima 
u skladu s posebnim zakonom te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o 
sukladnosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa sa Zakonom o zaštiti tržišnog 
natjecanja te o ostalim pitanjima koja mogu značajno utjecati na tržišno natjecanje, 
6. obavlja poslove međunarodne suradnje vezane za izvršenje međunarodnih obveza 
Republike Hrvatske prenesenih u ovlast Agencije, što posebice obuhvaća izvršenje obveza 
suradnje s Europskom komisijom i nadležnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja država 
članica Europske unije uređenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 i Uredbom Vijeća (EZ) br. 
139/2004, u okviru Europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja te surađuje s ostalim 
međunarodnim organizacijama i institucijama u području zaštite tržišnog natjecanja,  
7. usvaja godišnje Izvješće o radu koje Agencija jednom godišnje podnosi Hrvatskom saboru 
za proteklu kalendarsku godinu, 
8. obavlja ostale poslove vezane uz provedbu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.“ 

 

Članak 8. 

Članak 21. mijenja se i glasi: 
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„(1) Za obavljanje poslova iz djelokruga Agencije, ustrojavaju se slijedeće ustrojstvene 
jedinice: 

- Ured Vijeća, 

- Ured glavnog ekonomista, 

- Sektor za tržišno natjecanje i 

- Sektor za opće poslove. 
 
(2) Ured Vijeća obavlja stručne i administrativne poslove za predsjednika Vijeća, zamjenika 
predsjednika Vijeća i članove Vijeća vezane uz održavanje sjednica Vijeća i kolegija Vijeća, 
protokolarne poslove, poslove unutarnje revizije financijskog i ostalog poslovanja Agencije, 
koordinira obavljanje poslova između ustrojstvenih jedinica Agencije, vodi sve propisane 
evidencije te obavlja ostale stručne i administrativne poslove vezane uz rad Vijeća. 

(3) Ured glavnog ekonomista izrađuje ekonomske analize u najsloženijim postupcima iz 
nadležnosti Agencije te obavlja stručne poslove nadzora ekonomskih analiza izrađenih u 
drugim ustrojstvenim jedinicama Agencije, izrađuje ekonomske analize vezane uz 
istraživanje određenih tržišta, neovisno o postupcima koje Agencija vodi te stvara baze 
podataka o tržištima roba i usluga. 

(4) Sektor za tržišno natjecanje obavlja upravne i stručne poslove zaštite tržišnog natjecanja, 
a osobito vodi prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu radi utvrđivanja postojanja 
dostatnih indicija za pokretanje postupka, predlaže Vijeću donošenje odluke o pokretanju 
postupka, vodi postupak utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja i postupak izricanja 
upravno-kaznenih mjera u pojedinačnim predmetima.  

(5) U Sektoru za tržišno natjecanje ustrojavaju se slijedeće ustrojstvene jedinice: 

- Odjel za utvrđivanje zabranjenih sporazuma - obavlja upravne i stručne poslove 
vezane uz utvrđivanje postojanja zabranjenih sporazuma, određivanje mjera, uvjeta i 
rokova za otklanjanje štetnih učinaka zabranjenih sporazuma te poslove utvrđivanja 
uvjeta za izricanje upravno-kaznenih mjera zbog sklapanja zabranjenih sporazuma, 

 
- Odjel za utvrđivanje zlouporaba - obavlja upravne i stručne poslove vezane uz 

utvrđivanje postojanja vladajućeg položaja i postupanje poduzetnika kojim se taj 
položaj zlorabi, odnosno narušava tržišno natjecanje, zabranu svakog daljnjeg takvog 
postupanja poduzetnika, određivanje mjera, uvjeta i rokova za otklanjanje štetnih 
učinaka takvoga postupanja te poslove utvrđivanja uvjeta za izricanje upravno-
kaznenih mjera, 

 
- Odjel za ocjenu koncentracija - obavlja upravne i stručne poslove ocjene dopuštenosti 

koncentracija poduzetnika, odnosno ocjenjuje jesu li prijavljene namjere provedbe 
koncentracija poduzetnika dopuštene, uvjetno dopuštene ili zabranjene u smislu 
odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, 
 

- Odjel za legislativu i komparativnu praksu - izrađuje nacrte stručnih mišljenja Agencije 
o sukladnosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa sa Zakonom o zaštiti tržišnog 
natjecanja te o ostalim pitanjima koja mogu značajno utjecati na tržišno natjecanje te 
mišljenja kojima se promiče znanje o tržišnom natjecanju, 
 

- Odjel za međunarodnu i europsku suradnju - obavlja poslove međunarodne suradnje 
na području zaštite tržišnog natjecanja, a osobito poslove međunarodne suradnje 
vezane uz izvršenje međunarodnih obveza Republike Hrvatske, prenijetih u ovlast 
Agencije, uspostavlja i provodi suradnju s tijelima država članica Europske unije 
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nadležnih za tržišno natjecanje, a osobito s Upravom za tržišno natjecanja Europske 
komisije, surađuje s ostalim međunarodnim organizacijama i institucijama na području 
prava i politike tržišnog natjecanja. 

 

(6) U Odjelu za utvrđivanje zabranjenih sporazuma ustrojava se slijedeća ustrojstvena 
jedinica: 
 

- Odsjek za forenziku i informatiku – obavlja poslove digitalne forenzike u provođenju 
nenajavljenih pretraga poslovnih i drugih prostorija, zemljišta i prijevoznih sredstava 
poduzetnika u postupcima iz nadležnosti Agencije, obavlja poslove održavanja 
informacijskog i komunikacijskog sustava Agencije te nadzire tekuće održavanje 
informatičke opreme. 

 

(7) Sektor za opće poslove ustrojava se za obavljanje općih, pravnih i financijsko-
računovodstvenih poslova i poslova komunikacije Agencije s javnosti, tijelima državne 
uprave Republike Hrvatske i drugim institucijama. 

(8)   U Sektoru za opće poslove ustrojavaju se slijedeće ustrojstvene jedinice: 

- Odjel za opće poslove – obavlja pravne poslove iz redovitog poslovanja Agencije, 
izradu ugovora o radu, izradu općih akata Agencije, evidenciju i čuvanje kadrovskih 
dosjea, poslove vezane uz natječaje i izbor kandidata za popunu radnih mjesta, 
vođenje propisanih evidencija i osobnih očevidnika, poslove vezane uz izradu i 
izvršenje ugovora iz redovitog poslovanja Agencije, poduzimanje odgovarajućih 
pravnih radnji za utvrđivanje povreda iz radnog odnosa radnika, zastupanje Agencije 
pred sudom i ostale pravne radnje koje se ne odnose na provedbu Zakona o zaštiti 
tržišnog natjecanja, poslove javne nabave roba, radova i usluga, poslove uredskog 
poslovanja i vođenja pismohrane, nadzor nad čuvanjem arhivske građe, vođenje 
zapisnika na usmenim i glavnim raspravama i ostale opće poslove iz redovitog 
poslovanja Agencije 

- Odjel za financijsko-računovodstvene poslove - obavlja poslove koji se odnose na 
izradu prijedloga državnog proračuna i izradu mjesečnih financijskih planova, obavlja 
stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih 
knjiga, kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju, obavlja kontiranje i knjiženje, izradu 
godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća, obračun plaća 
za radnike Agencije, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o 
isplatama svih vrsta dohotka, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi 
sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog 
poslovanja 

- Odjel za komunikacije - obavlja poslove vezane uz komunikaciju Agencije s medijima, 
poduzetnicima i njihovim udrugama, kao i tijelima državne uprave Republike Hrvatske 
i drugim institucijama, priprema priopćenja za javnost, objave za internet stranice 
Agencije, organizira konferencije za novinare, izrađuje nacrte programa rada 
Agencije i godišnjih izvješća i ostalih izvješća i publikacija vezanih uz rad Agencije i 
problematiku zaštite tržišnog natjecanja te obavlja ostale aktivnosti vezane uz 
promicanje rada Agencije. 

 (9) Ustrojstvenim jedinicama Agencije rukovode: 

- radom Ureda Vijeća rukovodi predstojnik Ureda Vijeća, 
- radom Ureda glavnog ekonomista rukovodi glavni ekonomist, 
- radom sektora rukovodi direktor sektora, 
- radom odjela rukovodi voditelj odjela, 
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- radom odsjeka rukovodi voditelj odsjeka. 
 

Članak 9. 

U članku 24. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi: 

„(7) U smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004, a iznimno od 
obveze čuvanja poslovne tajne od strane Agencije uređene člankom 53. Zakona o zaštiti 
tržišnog natjecanja, Agencija može informacije koje se smatraju poslovnom tajnom otkriti, 
koristiti ili razmjenjivati s Europskom komisijom ili nadležnim tijelima za zaštitu tržišnog 
natjecanja država članica Europske unije, odnosno koristiti ih kao dokaz samo u postupcima 
radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja iz članka 101. ili 102. UFEU.“ 
 

Članak 10. 

Članak 26. mijenja se i glasi: 

„(1) Rješenja Agencije iz članka 58. stavka 1. točke 1. do 11. Zakona o zaštiti tržišnog 
natjecanja objavljuju se u Narodnim novinama. 

(2) Rješenja iz stavka 1. ovoga članka i odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 
povodom tužbi na ta rješenja objavljuju se na internet stranici Agencije, izuzev podataka koji 
se smatraju poslovnom tajnom u smislu članka 24. ovoga Statuta. 

(3) Vijeće može odlučiti da se pojedina rješenja Agencije i odluke Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske povodom tužbi na ta rješenja, odnosno ostali akti Agencije koji nisu 
obuhvaćeni stavcima 1. i 2. ovoga članka, objave na internet stranici Agencije.“ 

Članak 11. 

U članku 29. iza riječi: „propisima o“ dodaje se riječ: „proračunskom“. 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Usklađivanje općih akata 

Članak 12. 

(1) Opći akti Agencije uskladit će se s ovim Izmjenama i dopunama Statuta u roku od 60 
dana od dana stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta.  
(2) Do stupanja na snagu općih akata iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi opći akti 
doneseni na temelju Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/2009). 
(3) Do stupanja na snagu općih akata iz stavka 1. ovoga članka, predsjednik Vijeća može 
svojom odlukom privremeno urediti pitanja iz nadležnosti Agencije koja nisu bila uređena 
općim aktima iz stavka 2. ovoga članka. 
 
 

Objava na internet stranici Agencije 

Članak 13. 

Ove Izmjene i dopune Statuta objavljuju se na internet stranici Agencije 
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Stupanje na snagu 

Članak 14. 

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu nakon što ih potvrdi Hrvatski sabor, osmog 
dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije. 

 
 

 

 

 

Klasa: 023-01/2010-01/12 

Urbroj: 580-10/57-13-22 

 
 
Predsjednik Vijeća za  
zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag. iur. 
 

 

 

Ove izmjene i dopune Statuta potvrdio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 13. lipnja 2014. 

Odluka o potvrđivanju Izmjena i dopuna Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja 

objavljena je u Narodnim novinama, broj 74/2014, od 18. lipnja 2014. 

Izmjene i dopune Statuta objavljene su na oglasnoj ploči Agencije dana 20. lipnja 2014. 

Izmjene i dopune Statuta stupile su na snagu 28. lipnja 2014. 
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OBRAZLOŽENJE 

IZMJENA I DOPUNA STATUTA AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 

 

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja 2013. godine, došlo je do 

značajnih promjena u sustavu zaštite tržišnog natjecanja. Naime, od 1. srpnja 2013. stupili su 

na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne 

novine, broj 80/2013)  te Zakon o državnim potporama (Narodne novine, broj 72/2013 i 

141/2013) kojima je uređena nadležnost Agencije za zaštitu tržišnoga natjecanja (dalje u 

tekstu: AZTN ili Agencija) na području zaštite tržišnog natjecanja i državnih potpora nakon 

pristupanja.  

Međutim, dana 24. travnja 2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o državnim 

potporama (Narodne novine, broj 47/2014), kojim se sve ovlasti vezane za državne potpore 

objedinjavaju u jednom tijelu – Ministarstvu financija, kao središnjem tijelu državne uprave 

nadležnom za državni proračun Republike Hrvatske i financiranje jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. Navedeni zakon ukida nadležnosti i poslove Agencije u području 

državnih potpora koje je Agencija obavljala sukladno Zakonu o državnim potporama 

(Narodne novine 72/2013 i 141/2013).  

Naime, donošenjem novoga Zakona o državnim potporama sve ovlasti vezane za državne 

potpore objedinjavaju se u Ministarstvu financija, a u cilju postizanja optimalnog učinka u 

primjeni propisa o državnim potporama. Na taj će se način pojednostaviti postupak pružanja 

stručne pomoći davateljima potpora, uspostaviti jedinstven sustav nadzora i upravljanja 

sredstvima, stvoriti jedinstvena baza podataka i jedinstveni registar državnih potpora. Zbog 

izbjegavanja diskontinuiteta u obavljanju tih poslova, Ministarstvo financija sukladno Zakonu 

o državnim potporama preuzelo je sve radnike Agencije zaposlene na poslovima državnih 

potpora, predmete u tijeku, pismohranu, sredstva za rad i financijska sredstva namijenjena 

za tu svrhu. 

Kako je i do sada Agencija poslove tržišnog natjecanja obavljala odvojeno od državnih 

potpora, ovakva promjena ne predstavlja zadiranje u njezinu neovisnost u izvršenju poslova 

uređenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/2009 i 80/2013). 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, 

broj 80/2013) u bitnome se uređuje nadležnost Agencije kao tijela ovlaštenog za primjenu, 

pored odredaba navedenog Zakona, i članaka 101. i 102. UFEU, koji uređuju pitanja vezana 

uz zaštitu tržišnog natjecanja između država članica EU, Uredbe Vijeća (EZ) broj 1/2003 i 

Uredbe Vijeća (EZ) broj 139/2004. Na taj način, Agencija će u nekim slučajevima voditi 

postupke usporednom primjenom članaka 101. i/ili 102. UFEU i odgovarajućih odredbi 

Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (članaka 8 i/ili 13.). Takva paralelna nadležnost 

primjenjiva je u slučajevima narušavanja tržišnog natjecanja kroz zabranjene sporazume 

između poduzetnika i zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika sa značajnim učinkom na 

trgovinu između Republike Hrvatske i države ili država članica EU.  

Istovremeno, i Europska komisija (u daljnjem tekstu: Komisija) može pokrenuti postupke 

protiv hrvatskih poduzetnika koji svojim ponašanjem na tržištu krše odredbe članaka 101. ili 
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102. UFEU. Nakon što Komisija pokrene postupak, Agencija je dužna postupak u istom 

predmetu obustaviti.  

Slično je i u području kontrole koncentracija poduzetnika. Naime, u slučajevima kada 

koncentracija poduzetnika ima tzv. europsku dimenziju, hrvatski poduzetnici imaju obvezu 

prijave namjere provedbe takve koncentracije Komisiji.  

Takva paralelna nadležnost podrazumijeva obvezu bliske i svakodnevne suradnje Agencije s 

Komisijom i nacionalnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja drugih država članica. 

Suradnja se provodi kroz Europsku mrežu tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ECN).Ta 

suradnja uključuje ne samo razmjenu informacija o postupcima koji su u tijeku, već i 

zajedničke akcije u obliku zajedničkih nenajavljenih pretraga koje ova Agencija provodi u ime 

i za račun Komisije ili tijela za zaštitu tržišnog natjecanja neke države članice.  

Nadalje, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja uređuje se 

isključiva nadležnost Visokog upravnog suda Republike Hrvatske za odlučivanje o tužbama 

protiv odluka Agencije i za davanje naloga za provođenje nenajavljenih pretraga poslovnih i 

drugih prostorija, zemljišta i prijevoznih sredstava u postupcima koji se odnose na utvrđivanje 

najtežih povreda Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. 

Sukladno navedenom, potrebno je donijeti ove Izmjene i dopune Statuta Agencije, kojima će 

se važeći Statut Agencije uskladiti s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

zaštiti tržišnog natjecanja, te iz njega brisati odredbe koje se odnose na područje državnih 

potpora, sukladno novom Zakonu o državnim potporama. 

Člankom 1. Izmjena i dopuna Statuta detaljno je uređena nadležnost Agencije, sukladno 

Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (članak 2.a). 

Člankom 2. mijenjaju se odredbe članaka 5. i 6. Statuta, o pečatima, žigovima i štambiljima 

koje Agencija koristi u svom poslovanju. Ovom izmjenom je sukladno članku 2. stavku 2. 

Zakona o pečatima i grbovima Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 33/1995), odvojena 

upotreba pečata i žiga koje Agencija stavlja na akte koje donosi na temelju javnih ovlasti, od 

onih koje stavlja na akte koje ne donosi na temelju javnih ovlasti.  

Člankom  3. mijenja se članak 7. Statuta, u dijelu koji se odnosi na opis poslova vezanih uz 

državne potpore, budući da Agencija, sukladno članku 18. stavku 1. Zakona o državnim 

potporama, danom stupanja na snagu tog Zakona, više nije nadležna za područje državnih 

potpora. 

Člankom 4. mijenja se članak 8. Statuta, na način da se usklađuju upravni poslovi Agencije s 

važećim odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (članci 30. i 32.), te se brišu poslovi 

vezani za državne potpore. 

Člankom 5. mijenja se članak 9. Statuta, na način da se usklađuju stručni poslovi Agencije s 

važećim odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (članci 30. i 32.) te se brišu poslovi 

vezani za državne potpore. 

Člankom 6. mijenja se članak 10. Statuta, te se ukida obveza Agencije na podnošenje 

izvješća o državnim potporama Hrvatskom saboru, temeljem Zakona o državnim potporama. 
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Člankom 7. mijenja se članak 20. Statuta, radi usklađivanja nadležnosti Vijeća za zaštitu 

tržišnog natjecanja s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (članak 30.). 

Člankom 8. dodaje se u članak 21. odredba o ustrojstvenim jedinicama Agencije i kratkim 

opisom poslova svake ustrojstvene jedinice. 

Člankom 9. dodaje se u članak 24. Statuta odredba koja uređuje koje informacije koje se 

smatraju poslovnom tajnom Agencija može otkriti Komisiji ili nadležnim tijelima za zaštitu 

tržišnog natjecanja država članica Europske unije u smislu važećeg Zakona o zaštiti tržišnog 

natjecanja (članak 53. stavak 7.). 

Člankom 10. mijenja se članak 26. Statuta, te se obveza Agencije na objavu rješenja i ostalih 

akata usklađuje sa  Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja (članak 59.) 

Člankom 11. mijenja se članak 29. Statuta koji se odnosi na vođenje poslovnih knjiga. 

Članak 12. uređuje obvezu usklađivanja općih akata Agencije sa Izmjenama i dopunama 

Statuta u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Izmjena i dopuna Statuta. 

Člankom 13. uređena je obveza objave Izmjena i dopuna Statuta na internet stranici 

Agencije. 

Člankom 14. uređeno je stupanje na snagu Izmjena i dopuna Statuta, koje će stupiti na 

snagu nakon što ih potvrdi Hrvatski sabor, osmog dana od dana njihove objave na oglasnoj 

ploči Agencije. 

 

 


