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Na temelju članka 26. stavka 5. i članka 76. stavka 3. Zakona o zaštiti tržišnog 

natjecanja („Narodne novine“, broj 79/2009) te članka 5. Zakona o državnim potporama 
(„Narodne novine“, broj 140/2005) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem odluke 
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 59. sjednice, održane 16. prosinca 2010., donosi 
 

 
 

S T A T U T 
AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 

Pravni položaj Agencije 

Članak 1. 
 

(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 Zakonom o državnim 
potporama.  

(2) Za obavljanje poslova utvrđenih zakonima iz stavka 1. ovoga članka i ovim 
Statutom Agencija odgovara Hrvatskom saboru.  

(3) Zabranjen je svaki oblik utjecaja na rad Agencije koji bi mogao ugroziti njezinu 
samostalnost i neovisnost. 

 
Predmet Statuta 

 
Članak 2. 

 
(1) Ovim Statutom uređuje se unutarnje ustrojstvo i način poslovanja Agencije, opći 

akti Agencije te druga pitanja od značaja za rad Agencije, a osobito djelatnost, upravljanje 
poslovna tajna, javnost rada i način financiranja.  

(2) Statut Agencije potvrđuje Hrvatski sabor. 
 

Naziv 
 

Članak 3. 
 

(1) Naziv Agencije glasi: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.  
(2) Skraćeni naziv Agencije glasi: AZTN.  
(3) Naziv Agencije na engleskom jeziku glasi: Croatian Competition Agency.  
(4) Skraćeni naziv Agencije na engleskom jeziku glasi: CCA.  
(5) Naziv Agencije mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njeno sjedište.  

 
Sjedište 

 
Članak 4. 

 
(1) Sjedište Agencije je u Zagrebu.  
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(2) Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja može donijeti odluku o promjeni adrese 
sjedišta Agencije.  
 

Pečat i štambilj 
 

Članak 5. 
 

(1) Agencija ima 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) U uredskom poslovanju Agencija koristi prijamni štambilj pravokutnog oblika koji 
sadrži tekst: „AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA REPUBLIKE HRVATSKE, 
Zagreb“ i prostor za upisivanje upisnog broja i datuma primitka pismena.  
 

Članak 6. 
 

(1) Naručivanje, uporaba i zamjena pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se na 
način propisan zakonom.  

(2) Za čuvanje i pravilnu uporabu pečata i štambilja odgovoran je predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja ili osoba koju on odredi.  
 
 

II. DJELATNOST AGENCIJE 
 

Članak 7. 
 

Agencija obavlja upravne i stručne poslove u svezi zaštite tržišnog natjecanja te 
upravne i stručne poslove u svezi odobravanja, nadzora provedbe i povrata državnih potpora.  

 
Upravni poslovi Agencije 

 
Članak 8. 

 
Agencija obavlja upravne poslove na temelju odredaba Zakona o zaštiti tržišnog 

natjecanja i Zakona o državnim potporama, a osobito:  
1. utvrđuje zabranjene sporazume poduzetnika kojima se narušava tržišno natjecanje, 

određuje mjere, uvjete i rokove za uklanjanje štetnih učinaka zabranjenih sporazuma te izriče 
upravno-kaznenu mjeru,  

2. ukida primjenu skupnog izuzeća na pojedini sporazum poduzetnika ukoliko utvrdi 
da učinci tog sporazuma samostalno ili kumulativno sa sličnim sporazumima na 
mjerodavnom tržištu ne ispunjavanju uvjete za izuzeće od zabranjenih sporazuma, 

3. ocjenjuje sporazume male vrijednosti ukoliko učinci takvih sporazuma značajno 
narušavaju tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu, 

4. utvrđuje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika kojima se narušava tržišno 
natjecanje, određuje mjere, uvjete i rokove za otklanjanje štetnih učinaka takvog postupanja 
te izriče upravno-kaznenu mjeru, 

5. ocjenjuje koncentracije poduzetnika dopuštenima, uvjetno dopuštenima ili 
zabranjenima,  

6. ukida rješenje Agencije o ocjeni dopuštenosti koncentracije i koncentraciju 
ocjenjuje zabranjenom te određuje mjere, uvjete i rokove za ponovnu uspostavu učinkovitog 
tržišnog natjecanja i izriče upravno kaznenu mjeru,  

7. mijenja rješenje Agencije o uvjetno dopuštenoj koncentraciji i određuje nove mjere, 
uvjete i rokove za ponovnu uspostavu učinkovitog tržišnog natjecanja, 

8. određuje mjere praćenja poslovanja ili strukturne mjere i rokove izvršenja mjera u 
slučaju provedbe zabranjene koncentracije te izriče upravno-kaznenu mjeru, 
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9. ocjenjuje mjere i uvjete te rokove koje stranka u postupku može predložiti Agenciji 
kako bi se otklonili negativni učinci njezinog postupanja ili propuštanja postupanja na tržišno 
natjecanje, koji u slučaju prihvata od strane Agencije postaju obveznim za predlagatelja,  

10. nadzire izvršenje preuzetih obveza od strane poduzetnika te utvrđuje 
nepridržavanje preuzetih obveza i izriče upravno-kaznenu mjeru,  

11. određuje privremene mjere u hitnim slučajevima kada postoji opasnost od 
značajne i nepopravljive štete za tržišno natjecanje,  

12. utvrđuje postojanje uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere, utvrđivanja 
olakotnih i otegotnih okolnosti kao kriterija za određivanje visine upravno-kaznene mjere i 
izriče upravno-kaznene mjere u slučaju povrede Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja,  

13. donosi prethodno obvezujuće mišljenje o prijedlogu državne potpore iz nacrta 
prijedloga zakona koji sadrži državnu potporu,  

14. donosi prethodno odobrenje na prijedlog državne potpore iz prijedloga akata koji 
sadrže državne potpore ili kojima se dodjeljuju državne potpore, ukoliko utvrdi da je prijedlog 
državne potpore sukladan Zakonu o državnim potporama, a u protivnom odbija davanje 
odobrenja, 

15. utvrđuje da se prijedlog akta kojim se namjerava dodijeliti potpora ne odnosi na 
potporu koja se u smislu Zakona o državnim potporama smatra državnom potporom,  

16. utvrđuje da se potpora koja se namjerava dodijeliti ne odnosi na potporu koja se u 
smislu Zakona o državnim potporama smatra državnom potporom,   

17. odlučuje o naknadnom odobrenju državne potpore koje su dodijeljene bez 
odobrenja Agencije, iznimno u posebno opravdanim slučajevima pod uvjetom da su iste 
sukladne propisima o državnim potporama,  

18. nadzire provedbu odobrenih državnih potpora i u slučaju utvrđenja nepravilnosti u 
provedbi nalaže davatelju državne potpore i/ili korisniku državne potpore otklanjanje 
utvrđenih nepravilnosti u zakonom propisanom roku, 

19. nalaže povrat nezakonito dodijeljenih državnih potpora, 
20. uređuje oblik i sadržaj te način prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih 

potpora, 
21. donosi opće i pojedinačne upravne akte na temelju Zakona o zaštiti tržišnog 

natjecanja i Zakona o državnim potporama.  
 

Stručni poslovi Agencije 
 

Članak 9. 
 

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

1. predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje propisa u svezi provedbe Zakona o 
zaštiti tržišnog natjecanja, 
 2. sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na 
državne potpore,  

3. izrađuje naputke za primjenu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja i propisa o 
državnim potporama, 
 4. 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 natjecanje, 
 5. daje mišljenja kojima se promiče znanje o tržišnom natjecanju, odnosno podiže 
razina svijesti i informiranosti o ulozi politike i prava tržišnog natjecanja, 
 6. daje mišljenja i stručne stavove o rješenjima i razvoju komparativne prakse iz 
područja prava i politike tržišnog natjecanja, 
 7. utvrđuje metodološke osnove za istraživanje tržišnog natjecanja, 

8. prikuplja podatke i obavijesti od pravnih ili fizičkih osoba, strukovnih i gospodarskih 
interesnih udruga, odnosno komora poduzetnika, udruga potrošača, tijela državne uprave te 
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tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave bitne za ispitivanje tržišta i 
utvrđivanje stanja na tržištu, neovisno o konkretnim postupcima koje Agencija vodi, 
 9. daje prijedloge za unaprjeđenje tržišnog natjecanja te poticaje i prijedloge za 
unaprjeđenje sustava državnih potpora,  
 10. prikuplja, obrađuje i evidentira podatke o državnim potporama, te o korištenju i 
učincima državnih potpora,  
 11. obavlja poslove međunarodne suradnje, vezane uz izvršenje međunarodnih 
obveza Republike Hrvatske, prenijetih u ovlast Agencije, surađuje s inozemnim tijelima 
ovlaštenim za zaštitu tržišnog natjecanja i državne potpore te s međunarodnim 
organizacijama i institucijama, 
 12. surađuje s tijelom nadležnim za državne potpore u poljoprivredi i ribarstvu prilikom 
pripreme godišnjeg izvješća o državnim potporama, 
 13. surađuje prilikom pripreme proračuna s tijelima koja su sukladno posebnom 
zakonu države, jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave 
nadležna za pripremu proračuna, 
 14. donosi i objavljuje godišnje izvješće o radu, 
 15. obavlja ostale stručne poslove vezane uz provedbu Zakona o zaštiti tržišnog 
natjecanja i Zakona o državnim potporama.  

 
Izvješća Agencije 

 
Članak 10. 

 
(1) Agencija jednom godišnje podnosi Hrvatskom saboru Izvješće o radu za proteklu 

kalendarsku godinu. 
(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito: 
1. podatke o pokrenutim postupcima,  
2. podatke o utvrđenim zabranjenim sporazumima poduzetnika, podatke o utvrđenim 

zlouporabama vladajućeg položaja poduzetnika i podatke o ocjeni dopuštenosti 
koncentracija poduzetnika,  

3. podatke o odobravanju, nadzoru provedbe te povratu državnih potpora.  
(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži i prikaz ukupnog stanja tržišnog 

natjecanja i državnih potpora u Republici Hrvatskoj, mišljenje i prijedloge za unaprjeđenje 
tržišnog natjecanja kao i poticaje i prijedloge za unaprjeđenje sustava državnih potpora. 

(4) Agencija do 30. lipnja tekuće godine podnosi Hrvatskom saboru Godišnje izvješće 
o državnim potporama koje obuhvaća godinu za koju se izvješće izrađuje kao i dvije godine 
koje prethode godini za koju se izvješće izrađuje. 

(5) Pri obavljanju poslova iz stavka 4. ovoga članka Agencija ima javne ovlasti i 
surađuje s tijelima koja u Republici Hrvatskoj nadziru financijsko poslovanje vezano za 
državne potpore.  

(6) Nadležno ministarstvo i ovlaštene pravne osobe dužne su surađivati s Agencijom 
pri izradi godišnjeg izvješća iz stavka 4. ovoga članka u dijelu koji se odnosi na državne 
potpore u poljoprivredi i ribarstvu. 

(7) Izvješće iz stavka 4. ovoga članka sadrži osobito: 
1. metodologiju izrade izvješća,  
2. iznose državnih potpora po kategorijama/ciljevima i instrumentima,  
3. ocjenu prikupljenih podataka o državnim potporama,  
4. podatke o državnim potporama male vrijednosti. 
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III. UPRAVLJANJE AGENCIJOM 
 

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja 
 

Članak 11. 
 

(1) Agencijom upravlja Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće). 
(2) Vijeće se sastoji od pet članova od kojih je jedan predsjednik Vijeća.  
(3) Predsjednika i članove Vijeća imenuje i razrješava dužnosti Hrvatski sabor na 

prijedlog Vlade Republike Hrvatske.  
(4) Zamjenika predsjednika Vijeća, na prijedlog predsjednika Vijeća, bira Vijeće 

većinom glasova. 
(5) Predsjednik i članovi Vijeća zaposleni su u Agenciji. 

 
Uvjeti za imenovanje predsjednika i članova Vijeća 

 
Članak 12. 

 
(1) Predsjednikom i članom Vijeća može biti imenovan državljanin Republike 

Hrvatske koji je završio preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski 
i diplomski sveučilišni studij pravnog ili ekonomskog smjera i stekao odgovarajući naziv u 
skladu s posebnim zakonom te ima deset godina radnog staža u struci. 

(2) Uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka predsjednik i članovi Vijeća moraju ispunjavati 
i sljedeće uvjete: 

1. za pravnika: položen pravosudni ispit, 
2. za ekonomista: specijalistički ispit ili znanstveni stupanj magistra ili doktora 

znanosti. 
 

Trajanje mandata predsjednika i članova Vijeća,  
 

Članak 13. 
 

(1) Predsjednik i članovi Vijeća imenuju se na razdoblje od pet godina, te mogu biti 
ponovno imenovani.  

(2) Predsjednik i članovi Vijeća dužnost obnašaju profesionalno. 
(3) Članovi Vijeća imenovani prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti tržišnog 

natjecanja („Narodne novine“, broj 79/2009) nastavljaju s radom do isteka razdoblja na koje 
su imenovani. 
 

Sukob interesa predsjednika i članova Vijeća 
 

Članak 14. 
 

(1) Predsjednik i članovi Vijeća ne mogu biti državni dužnosnici, osobe koje obnašaju 
dužnost u tijelima političke stranke niti članovi uprava, nadzornih odbora te upravnih vijeća 
poduzetnika, ili biti članovi bilo kojih drugih oblika interesnih udruživanja, koji bi mogli dovesti 
do sukoba interesa. 

(2) Predsjednik i članovi Vijeća mogu pisati i objavljivati stručne ili znanstvene radove 
i sudjelovati u radu stručnih ili znanstvenih skupova i projekata. 

(3) Predsjednik i članovi Vijeća su obvezni ponašati se tako da ne umanjuju ugled 
Agencije te da ne dovode u pitanje samostalnost i neovisnost Agencije pri donošenju odluka. 
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Razrješenje predsjednika i članova Vijeća 
 

Članak 15. 
 

(1) Hrvatski sabor može razriješiti dužnosti predsjednika, odnosno člana Vijeća prije 
isteka mandata, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske: 

1. ako to sam zatraži; 
2. ako bude osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti 

predsjednika odnosno člana Vijeća; 
3. ako trajno izgubi sposobnost obavljanja povjerenih mu dužnosti;  
4. ako tijekom mandata preuzme neku od dužnosti iz članka 14. stavka 1. ovoga 

Statuta; 
5. ako u obnašanju dužnosti povrijedi odredbe članka 14. stavka 3. ovoga Statuta. 
(2) O postojanju razloga za razrješenje predsjednika odnosno člana Vijeća prije isteka 

mandata, Vijeće je obvezno izvijestiti Vladu Republike Hrvatske.  
(3) Prije donošenja odluke o razrješenju, predsjedniku odnosno članu Vijeća mora se 

omogućiti da se Hrvatskom saboru pisano očituje o razlozima razrješenja. 
(4) Predsjednik i članovi Vijeća, od dana razrješenja dužnosti pa do početka 

ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ostvarivanja prava na mirovinu u skladu s općim 
propisima, a najdulje godinu dana od dana razrješenja s dužnosti, imaju pravo na naknadu 
plaće koju ostvaruju kao predsjednik odnosno članovi Vijeća, osim u slučajevima razrješenja 
iz članka 15. stavka 1, točke 2., 4. i 5. ovoga Statuta.  
 

Predsjednik Vijeća 
 

Članak 16. 
 

Predsjednik Vijeća obavlja sljedeće poslove:  
1. zastupa, predstavlja i rukovodi Agencijom, 
2. u rukovođenju Agencijom organizira i vodi rad i poslovanje Agencije, vodi stručni 

rad i odgovara za stručni rad Agencije,  
3. nadzire zakonitost rada Agencije i pravodobnost izvršavanja poslova te poduzima 

mjere za osiguranje učinkovitosti u radu,  
4. sklapa i raskida ugovore o radu s radnicima Agencije te odlučuje o pravima i 

obvezama iz radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu i općim aktima Agencije,  
5. donosi odluke o raspoređivanju radnika u stručnoj službi Agencije na određene 

poslove,  
6. organizira stručno osposobljavanje radnika Agencije u skladu s općim aktima 

Agencije,  
7. nadzire uredno i pravilno korištenje imovine i sredstava za rad i poduzima mjere za 

utvrđivanje odgovornosti radnika Agencije u skladu sa zakonom i općim aktima Agencije,  
8. predlaže Vijeću donošenje općih i pojedinačnih akata Agencije,  
9. predlaže Vijeću mjere investicijskog održavanja i nabave, odnosno predlaže 

prodaju osnovnih sredstava u skladu s financijskim planom,  
10. predlaže Vijeću mjere za unaprjeđenje rada Vijeća,  
11. odgovara za izvršenje odluka Vijeća,  
12. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakonom 

o državnim potporama, ovim Statutom ili drugim općim aktom Agencije te odlukama Vijeća.  
 

Zamjenik predsjednika Vijeća 
 

Članak 17. 
 

(1) Zamjenik predsjednika Vijeća, zamjenjuje predsjednika Vijeća u slučaju njegova 
izbivanja ili spriječenosti. 
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(2) Predsjednik Vijeća odredit će drugog člana Vijeća koji će obavljati poslove 
zamjenika ako zamjenik predsjednika Vijeća iz stavka 1. ovoga članka izbiva ili je spriječen. 
 

Poslovnik o radu Vijeća 
 

Članak 18. 
 

Vijeće donosi Poslovnik o radu kojim uređuje način rada Vijeća, te prava i obveze 
predsjednika Vijeća, zamjenika predsjednika Vijeća i članova Vijeća.  
 

Način donošenja odluka 
 

Članak 19 
. 

(1) Odluke o svim općim i pojedinačnim aktima Vijeće donosi na sjednicama većinom 
od najmanje tri glasa, a član Vijeća ne može biti suzdržan od glasovanja.  

(2) Tri člana Vijeća čine kvorum, a svakoj sjednici Vijeća obvezno prisustvuje 
predsjednik Vijeća, odnosno u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik. 

 
Djelokrug Vijeća 

 
Članak 20. 

 
U upravljanju radom Agencije Vijeće obavlja osobito sljedeće poslove:  
1. predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje propisa na temelju odredaba Zakona 

o zaštiti tržišnog natjecanja, 
2. sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na 

državne potpore te daje poticaje ili prijedloge za unaprjeđenje sustava državnih potpora, 
3. donosi odluke na temelju kojih Agencija pokreće i vodi postupak utvrđivanja 

narušavanja tržišnog natjecanja i postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje 
upravno-kaznenih mjera zbog povrede Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, okončava 
postupak i određuje mjere, uvjete i rokove za ponovnu uspostavu učinkovitog tržišnog 
natjecanja, te izriče upravno-kaznenu mjeru i rokove i način njezina izvršenja, 

4. nalaže stručnoj službi provođenje prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom 
tržištu, 

5. donosi odluku na temelju koje Agencija podnosi zahtjev Upravnom sudu Republike 
Hrvatske za davanjem naloga, prema pravilima koja vrijede za osiguranje dokaza u 
izvanparničnom postupku, 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, osobito u slučaju ako postoji 
osnovana sumnja o opasnosti skrivanja ili uništenja dokaza,  

6. aktivno promiče znanje o tržišnom natjecanju, odnosno podiže razinu svijesti i 
informiranosti o ulozi politike i prava tržišnog natjecanja, 

7. daje mišljenja o sukladnosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa sa Zakonom 
o zaštiti tržišnog natjecanja,  

8. utvrđuje metodološke osnove za istraživanje tržišnog natjecanja,  
9. utvrđuje pravila i mjere za zaštitu tržišnog natjecanja, mjere za otklanjanje 

narušavanja tržišnog natjecanja i druge mjere za unaprjeđenje prava i politike tržišnog 
natjecanja na području Republike Hrvatske, 

10. ocjenjuje sukladnost nacrta prijedloga zakona i drugih akata sa Zakonom o 
državnim potporama te donosi prethodno obvezujuće mišljenje o prijedlogu državne potpore 
iz nacrta prijedloga zakona koji sadrže državnu potporu i daje odobrenje na prijedlog državne 
potpore iz prijedloga akta koji sadrže državne potpore ili kojima se dodjeljuju državne potpore, 
te donosi odluku kojom se utvrđuje da se prijedlog akta kojim se namjerava dodijeliti državna 
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potpora ne odnosi na potporu koja se u smislu Zakona o državnim potporama smatra 
državnom potporom, 

11. razmatra i ocjenjuje prijedloge državnih potpora te programe državnih potpora u 
okviru godišnjih i višegodišnjih planova odobravanja državnih potpora, 

12. nadzire provedbu i učinke dodijeljenih državnih potpora te nalaže povrat državnih 
potpora koje su dodijeljene ili korištene protivno propisima,  

13. daje mišljenja i stručne stavove o rješenjima i razvoju komparativne prakse iz 
područja prava i politike tržišnog natjecanja,  

14. 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 daje stručna mišljenja o pitanjima iz područja 
prava i politike tržišnog natjecanja, 

15. obavlja poslove međunarodne suradnje, vezane uz izvršenje međunarodnih 
obveza Republike Hrvatske, prenesenih u ovlast Agencije, te uz izvršenje projekata 
međunarodnih i europskih gospodarskih integracija, odnosno surađuje s inozemnim tijelima 
ovlaštenima za tržišno natjecanje i državne potpore te međunarodnim organizacijama i 
institucijama,  

16. usvaja godišnje Izvješće o radu koje Agencija jednom godišnje podnosi 
Hrvatskom saboru za proteklu kalendarsku godinu,  

17. obavlja ostale poslove vezane uz provedbu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i 
Zakona o državnim potporama. 

 
 

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO AGENCIJE 
 

Stručna služba Agencije 
 

Članak 21. 
 

(1) Unutarnji ustroj Agencije uređuje se ovim Statutom i općim aktima koje na temelju 
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakona o državnim potporama i ovoga Statuta donosi 
Agencija. 

(2) Radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja upravnih, stručnih, 
administrativnih i tehničkih poslova Agencija ima stručnu službu koja te poslove obavlja u 
ustrojbenim jedinicama koje se utvrđuju pravilnicima. 

(3) Pobliže unutarnje ustrojstvo Agencije, organizacija rada, djelokrug rada 
ustrojbenih jedinica stručne službe te njihov broj i naziv, sistematizacija radnih mjesta s 
brojem radnih mjesta i potrebnim brojem radnika, s opisom poslova i uvjeta za njihovo 
obavljanje, te druga pitanja koja se odnose na organizaciju i sistematizaciju pobliže se 
uređuju Pravilnikom o unutarnjem redu Agencije i Sistematizacijom radnih mjesta i uvjeta za 
obavljanje poslova u Agenciji koje na temelju ovoga Statuta donosi Agencija. 
 

Prava i obveze iz radnog odnosa 
 

Članak 22. 
 

(1) Predsjednik Vijeća, članovi Vijeća te radnici u stručnoj službi Agencije, prava i 
obveze iz radnoga odnosa ostvaruju u Agenciji.  

(2) Za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, na predsjednika i članove Vijeća 
te radnike u stručnoj službi Agencije primjenjuju se opći propisi o radu, opći akti Agencije i 
ugovori o radu.  
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Sukob interesa radnika 
 

Članak 23. 
 

(1) Radnici Agencije ne mogu biti članovi uprava ili nadzornih odbora te upravnih 
vijeća poduzetnika, ili biti u članstvima bilo kojih drugih oblika interesnog udruživanja, koja bi 
mogla dovesti u sumnju njihovu nepristranost u vođenju postupaka koji su u nadležnosti 
Agencije. 

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dopušteno je članstvo i sudjelovanje 
u znanstvenim udrugama, asocijacijama i projektima, pod uvjetom da isto ne utječe na 
nepristranost u vođenju postupaka. 
 

 
V. POSLOVNA TAJNA 

 
Članak 24. 

 
(1) Članovi Vijeća i radnici Agencije dužni su čuvati poslovnu tajnu, bez obzira na 

način na koji su je doznali, a obveza čuvanja poslovne tajne traje 5 godina nakon prestanka 
rada u Agenciji. 

(2) Pod poslovnom tajnom iz stavka 1. ovoga članka, smatra se osobito: 
1. sve ono što je kao poslovna tajna određeno zakonom ili drugim propisom, 
2. sve ono što je poslovnom tajnom naznačio poduzetnik, pod uvjetom da Agencija to 

prihvati, 
3. sva prepiska između Agencije i Europske komisije, kao i prepiska između Agencije 

i tijela za zaštitu tržišnog natjecanja drugih država i njihovih udruženja. 
(3) Pod poslovnom tajnom iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito poslovne 

informacije koje imaju stvarnu ili potencijalnu tržišnu vrijednost, a čije bi otkrivanje ili uporaba 
moglo rezultirati ekonomskom prednosti za druge poduzetnike. 

(4) Pri ocjeni predstavlja li određena informacija poslovnu tajnu iz stavka 1. ovoga 
članka Agencija osobito uzima u obzir: 

1. dostupnost tih informacija izvan pojedinog poduzetnika,  
2. interne mjere koje sam poduzetnik poduzima radi zaštite tajnosti tih informacija, a 

osobito klauzule o zabrani nenatjecanja ili o zabrani objavljivanja informacija sadržanih u 
ugovorima o radu i slično,  

3. vrijednost tih informacija za poduzetnika i njegove konkurente. 
(5) U smislu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, u pravilu se poslovnom tajnom ne 

smatraju: 
1. informacije koje su javno dostupne, uključujući informacije koje se mogu redovito 

pribaviti od specijaliziranih institucija i servisa, kao i informacije koje su općepoznate 
stručnjacima unutar određene profesije,  

2. povijesne informacije, osobito informacije starije od 5 godina, neovisno o tome jesu 
li bile smatrane poslovnom tajnom, 

3. godišnja financijska i statistička izvješća, odnosno podaci o ukupnom prihodu koji 
se uobičajeno ne smatraju poslovnom tajnom jer se objavljuju u godišnjim financijskim 
izvješćima ili su na drugi način dostupni, 

4. podaci i dokumentacija na kojoj se temelji odluka Agencije. 
(6) Iznimno od odredaba stavaka 1. i 2. ovoga članka, a sukladno odredbi članka 41. 

stavka 5. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, u slučaju ako poduzetnik dostavi Agenciji 
dokumentaciju i podatke koji sadrže poslovnu tajnu, a ne dostavi i primjerak dopisa i/ili 
poslovne dokumentacije koji ne sadrži tajne podatke niti nakon ponovljenog zahtjeva, 
Agencija će smatrati da takav dopis i/ili poslovna dokumentacija ne sadrži poslovne tajne. 
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VI. JAVNOST RADA 
 

Suradnja sa sredstvima javnog informiranja 
 

Članak 25. 
 

(1) Rad Agencije je javan. 
(2) Agencija osigurava javnost rada suradnjom sa sredstvima javnog informiranja te 

izvješćivanjem drugih institucija o radu i poslovanju Agencije, o čemu odlučuje predsjednik 
Vijeća.  
 
 

Objava rješenja i ostalih akata Agencije 
 

Članak 26. 
 

(1) Izreke 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, odluke Upravnog suda Republike Hrvatske 
povodom tužbi na ta rješenja objavljivat će se na internet stranici Agencije. 

(3) Akti Agencije iz članka 10.,11.,12.,13.,14. i 15. Zakona o državnim potporama te 
presude nadležnog suda na temelju tih akata objavljuju se u „Narodnim novinama“. 

(4) Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom, u smislu članka 24. ovoga Statuta, 
izuzet će se od objave iz rješenja, odluka, akata, odnosno presuda navedenih u stavcima 1., 
2., 3. i 5. ovoga članka. 

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

VII. FINANCIRANJE AGENCIJE 
 

Izvor sredstava 
 

Članak 27. 
 

(1) Sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga Agencije osiguravaju se u državnom 
proračunu Republike Hrvatske.  

(2) Upravne pristojbe i upravno-kaznene mjere koje naplaćuje i izriče Agencija, prihod 
su državnog proračuna Republike Hrvatske. 

 
Financijski plan 

 
Članak 28. 

 
(1) Vijeće donosi financijski plan Agencije kojim se utvrđuje visina prihoda i rashoda 

za jednu poslovnu godinu.  
(2) Financijski plan donosi se najkasnije trideset dana prije završetka tekuće 

proračunske godine.  
(3) Financijski plan Agencije može se tijekom godine mijenjati. 
(4) Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik Vijeća.  
(5) Za obveze Agencije odgovara Republika Hrvatska.  
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Vođenje poslovnih knjiga 
 

Članak 29. 
 

Agencija vodi poslovne knjige u skladu s propisima o računovodstvu. 
 
 

VIII. ZAŠTITA NA RADU  
 

Članak 30.  
 

U Agenciji se mora osigurati zaštita na radu te se u obavljanju poslova moraju 
provoditi mjere zaštite na radu (zaštita ljudi i imovine), u skladu sa zakonom kojim je uređeno 
područje zaštite na radu i općim aktom Agencije. 
 
 

IX. OPĆI AKTI AGENCIJE 
 

Članak 31. 
 

(1) Agencija ima sljedeće opće akte: 
1. Statut,  
2. Poslovnik o radu Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, 
3. Pravilnik o unutarnjem redu Agencije i Sistematizacija radnih mjesta i uvjeti za 

obavljanje poslova u Agenciji,  
4. Pravilnik o radu,  
5. Pravilnik o plaćama i materijalnim pravima radnika,  
6. Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju radnika,  
7. Program unutarnjeg usavršavanja i dodatnog obrazovanja radnika Agencije,  
8. Pravilnik o službenoj iskaznici ovlaštene osobe u Agenciji te  
9. druge opće akte sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja, Zakonu o državnim 

potporama, drugim propisima i ovom Statutu. 
(2) Opći akti Agencije, osim Statuta Agencije, stupaju na snagu osmog dana od dana 

objave na oglasnoj ploči Agencije. 
 
 

IX. IZMJENE, DOPUNE I TUMAČENJE STATUTA 
 

Izmjene i dopune Statuta 
 

Članak 32. 
 

(1) Izmjene i dopune Statuta može predložiti predsjednik Vijeća i svaki član Vijeća.  
(2) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za 

njegovo donošenje.  
 

Tumačenje Statuta 
 

Članak 33. 
 

U slučaju nejasnoća i nesuglasnosti u primjeni odredaba ovoga Statuta, Vijeće daje 
njihovo tumačenje.  
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X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

 
Usklađivanje općih akata 

 
Članak 34. 

 
(1) Opći akti Agencije uskladit će se s ovim Statutom u roku od 60 dana od dana                            

stupanja na snagu ovoga Statuta.  
(2) Do stupanja na snagu općih akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se 

opći akti doneseni na temelju Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 
122/2003) i Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, broj 140/2005). 

(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. 
 

 
Stupanje na snagu 

 
Članak 35. 

 
(1) Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Agencije koji je 

potvrdio Hrvatski sabor odlukama objavljenim u „Narodnim novinama“, broj 15/2004 i 
138/2006. 

(2) Po stupanju na snagu Statut će biti objavljen na internet stranici Agencije.  
(3) Ovaj Statut stupa na snagu nakon što ga potvrdi Hrvatski sabor, danom njegove 

objave na oglasnoj ploči Agencije. 
 
 
 
Predsjednica Vijeća za  
zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
mr. sc. Olgica Spevec  
 
 
 
Klasa: 023-01/2010-01/12 
Urbroj: 580-01-10-37-9 
Zagreb, 16. prosinca 2010. 
 
 
 
Ovaj Statut potvrdio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 11. veljače 2011. 

Odluka o potvrđivanju Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja objavljena je u 

„Narodnim novinama“ broj 22/ 2011. 

 

Statut je objavljen na oglasnoj ploči Agencije dana 16. veljače 2011. 
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OBRAZLOŽENJE 

STATUTA AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 

 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija) obavlja upravne i 

stručne poslove u svezi sa zaštitom tržišnog natjecanja, te poslove odobravanja, nadzora 

provedbe i povrata državnih potpora. 

Nadležnosti Agencije utvrđene su Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne 

novine“, broj 79/2009) i Zakonom o državnim potporama („Narodne novine“, broj 140/2005). 

Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 79/2009; u daljnjem 

tekstu: Zakon) stupio je na snagu 1. listopada 2010. S tim danom je prestao važiti Zakon o 

zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 122/2003). Novi Zakon dao je Agenciji i 

nove ovlasti. Stoga je potrebno donijeti novi Statut Agencije kojim će biti obuhvaćene njene 

nove ovlasti, odnosno poslovi vezani uz provedbu novoga Zakona. 

Člankom 76. stavkom 3. Zakona propisana je obveza Agencije da najkasnije u roku 

od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona uskladi Statut sa Zakonom.  

Statut je podijeljen na 10 poglavlja naziva: I. OPĆE ODREDBE, II. DJELATNOST 

AGENCIJE, III. UPRAVLJANJE AGENCIJOM , IV. UNUTARNJE USTROJSTVO AGENCIJE, 

V. POSLOVNA TAJNA, VI. JAVNOST RADA, VII. FINANCIRANJE AGENCIJE, VIII. 

ZAŠTITA NA RADU, IX. IZMJENE, DOPUNE I TUMAČENJE STATUTA i X. PRIJELAZNE I 

ZAVRŠNE ODREDBE. 

U prvom poglavlju naziva Opće odredbe, člancima 1. do 6. Statuta uređen je  pravni 

položaj Agencije, predmet Statuta, naziv, sjedište, pečat i štambilj Agencije. 

U drugom poglavlju naziva Djelatnost Agencije, člancima 7. do 10. Statuta uređena je 

djelatnost Agencije, upravni poslovi Agencije, stručni poslovi Agencije i izvješća koja je 

Agencija obvezna izraditi i podnijeti Hrvatskom saboru. 

U člancima 8. i 9. Statuta detaljno su uređeni upravni i stručni poslovi koje obavlja 

Agencija, a koji su sadržajno usklađeni s ovlastima toga tijela sukladno novom Zakonu.  

Člankom 10. Statuta uređena je obveza Agencije o izradi i podnošenju Hrvatskom 

saboru Izvješća o radu Agencije za proteklu kalendarsku godinu i Godišnjeg izvješća o 

državnim potporama. 

U trećem poglavlju naziva Upravljanje Agencijom, člancima 11. do 20. Statuta 

uređeno je Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja - tijelo koje upravlja radom Agencije, sastav 

Vijeća, uvjeti za imenovanje predsjednika i članova Vijeća, trajanje mandata predsjednika i 

članova Vijeća, sukob interesa predsjednika i članova Vijeća,  razrješenje predsjednika i 

članova Vijeća, Poslovnik o radu Vijeća i način donošenja odluka Vijeća.  
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Članci 16. i 20. Statuta koji uređuju ovlasti predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog 

natjecanja, odnosno djelokrug Vijeća, usklađeni su s odredbama novoga Zakona.  

U četvrtom poglavlju naziva Unutarnje ustrojstvo Agencije, člancima 21. do 23. 

Statuta uređeno je unutarnje ustrojstvo  stručne službe Agencije, prava i obveze iz radnog 

odnosa te sukob interesa radnika Agencije. 

U petom poglavlju naziva Poslovna tajna, odredba članka 24. Statuta koja se odnosi 

na poslovnu tajnu sadržajno je usklađena s odredbama novoga Zakona. 

U šestom poglavlju naziva Javnost rada, člancima 25. i 26. Statuta uređena je 

suradnja Agencije sa sredstvima javnog informiranja i objava rješenja i ostalih akata Agencije. 

Odredba članka 26. Statuta koja utvrđuje obvezu objave izreke rješenja Agencije u 

„Narodnim novinama“, sadržajno je usklađena s odredbama novoga Zakona. 

U poglavlju VII., VIII., IX. , X. i XI. Statuta, člancima 27. do 29. uređen je način 

financiranja Agencije i vođenja poslovnih knjiga, člankom 30. zaštita na radu, člankom 31. 

opći akti Agencije, člankom 32. i 33. način izmjena i dopuna Statuta, te tumačenje Statuta, a 

člancima 34. obveza usklađivanja općih akata Agencije sa Statutom u roku od 60 dana od 

dana stupanja na snagu Statuta. Člankom 35. uređen je dan stupanja na snagu Statuta koji 

će stupiti na snagu nakon što ga potvrdi Hrvatski sabor, danom njegove objave na oglasnoj 

ploči Agencije.  

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja, na sjednici održanoj 16. prosinca 2010. godine, 

usvojilo je novi Statut Agencije. 
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