
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 42. stavka 5. Zakona o zaštiti 
tržišnog natjecanja („Narodne novine", br. 79/09., 80/13. i 41/21.), članka 17.a stavka 3. 
Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi („Narodne novine", br. 117/17., 52/21.) te 
članaka 19. i 30. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: 023-01/21-02/004, 
URBROJ: 580-06/88-2022-008 od 3. ožujka 2022., potvrđenog Odlukom Hrvatskoga sabora 
(„Narodne novine", broj 63/22.) te Odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa sjednice broj 
29/2022. održane 19. srpnja 2022. donosi

PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI OVLAŠTENE OSOBE 

U AGENCIJI ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

I. Opće odredbe 

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o službenoj iskaznici ovlaštene osobe u Agenciji za zaštitu tržišnog 
natjecanja (dalje u tekstu: Pravilnik), uređuje se oblik i sadržaj iskaznice, izdavanje, način 
uporabe te vođenje evidencije službenih iskaznica koje je izdala Agencija za zaštitu 
tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Agencija).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i 
odnose se jednako na muški i ženski spol.

II. Izgled službene iskaznice 

Članak 2.

(1) Službena iskaznica izrađena je od PVC materijala s varijabilnim mikrotestom i otiskom na 
zaštitnoj podlozi u tehnici sitotiska, na kartici dimenzija 8,56 cm x 5,40 cm.

(2) Na prednjoj strani službene iskaznice osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika nalaze se 
slijedeći podaci:

a) grb Republike Hrvatske
b) tekst: "Republika Hrvatska, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja"
c) naziv: „Službena iskaznica"
d) ime i prezime nositelja iskaznice
e) fotografija nositelja iskaznice
f) serijski broj iskaznice
g) Na poleđini službene iskaznice tiskane su ovlasti nositelja iskaznice kako slijedi: 

„Imatelj ove službene iskaznice ovlašten je vršiti sve radnje u postupku temeljem 
članaka 32. i 41. do 46. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, članaka 13., 14. i 17. a) 
Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i članka 68. 
stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku. “

h) datum izdavanja iskaznice
i) digitalizirani potpis ovlaštene osobe Agencije i digitalizirani otisak pečata Agencije



(3) Agencija će službene iskaznice od krivotvorenja i neovlaštenog rukovanja štititi tiskom s 
vidljivim i nevidljivim zaštitama koje sadrže naizmjenične oznake grba Republike Hrvatske i 
teksta ,,AZTN“.

III. Postupanje sa službenom iskaznicom 

Članak 3.

Službenu iskaznicu iz članka 1. ovoga Pravilnika Agencija daje službenim osobama stručne 
službe u vezi s ovlaštenjem za provođenje nenajavljenih pretraga poslovnih i drugih prostorija, 
zemljišta i prijevoznih sredstava, odnosno stanova i drugih prostorija iz članaka 42. i 44. 
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine", br. 79/09., 80/13. i 41/21.; dalje u 
tekstu: ZZTN), u vezi s ovlaštenjem za provođenje nenajavljene kontrole u smislu članka 17.a 
Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine", 
br. 117/17., 52/21.; dalje u tekstu: ZNTP) te vezano uz provođenje očevida u smislu članka 
68. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine", br. 47/09. i 110/21.; dalje u 
tekstu: ZUP).

Članak 4.

(1) Evidencija o danim službenim iskaznicama vodi se u Odjelu za opće poslove.

(2) Evidencija o danim službenim iskaznicama sadrži ime i prezime osobe kojoj je službena 
iskaznica dana, serijski broj službene iskaznice, datum izdavanja službene iskaznice, potpis 
službene osobe kojim potvrđuje da je primila iskaznicu te mjesto za napomene.

Članak 5.

Ovlaštena osoba koja izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje dužna je o 
tome odmah izvijestiti predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.

Članak 6.

Imatelj službene iskaznice kojem prestane radni odnos u Agenciji dužan je vratiti službenu 
iskaznicu.

Članak 7.

(1) Svaka zlouporaba službene iskaznice smatrat će se teškom povredom obveza iz radnog 
odnosa.

(2) Ukoliko se utvrdi zlouporaba službene iskaznice od strane imatelja službene iskaznice isti ju 
je dužan vratiti u Odjel za opće poslove te će taj podatak biti zabilježen u Evidenciji iz članka 
4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

IV. Prijelazne i završne odredbe 

Članak 8.

(1) Službene iskaznice izdane ovlaštenim osobama do stupanja na snagu ovoga Pravilnika 
ostaju na snazi do izdavanja novih službenih iskaznica na temelju odredbi ovoga Pravilnika.



(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici 
ovlaštene osobe u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: 023-01/18-02/010, 
UBROJ: 580-06/88-2020-004 od 12. studenog 2020.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije za 
zaštitu tržišnog natjecanja.

PREDSJEDNICA VIJEĆA ZA
NATJECANJA

iur.

KLASA: 025-01/22-02/013 
URBROJ: 580-06/88-22-002 
U Zagrebu, 19. srpnja 2022.
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