ZAKON O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA
-izvadakČlanak 1.
Ovim se Zakonom uređuju pravila i sustav mjera za zaštitu tržišnog natjecanja, ovlasti i
zadaće te ustrojstvo tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i postupanje u vezi s
provedbom ovoga Zakona.
Članak 2.
Ovaj se Zakon primjenjuje na sve oblike sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja
tržišnog natjecanja na teritoriju Republike Hrvatske ili izvan teritorija Republike
Hrvatske, ako imaju učinak na teritoriju Republike Hrvatske, osim ako posebnim
propisom za pojedina tržišta nije drukčije uređeno.
Članak 3.
(1) Ovaj se Zakon primjenjuje na trgovačka društva, trgovca pojedinca, obrtnika i druge
pravne i fizičke osobe, koje obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u prometu robe
i/ili usluga.
(2) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se odgovarajuće i na svaku pravnu i fizičku
osobu koja na tržištu ostvari povremeni ili jednokratni promet robe i/ili usluga.
(3) Ovaj se Zakon primjenjuje na pravne i fizičke osobe sa sjedištem i prebivalištem u
inozemstvu, ako njihovo sudjelovanje u prometu robe i/ili usluga proizvodi učinak na
domaćem tržištu.
Članak 9.
(1) Zabranjeni su sporazumi između poduzetnika, ugovori, pojedine odredbe ugovora,
izričiti ili prešutni dogovori, usklađeno djelovanje, odluke udruženja poduzetnika (u
daljnjem tekstu: sporazumi) koji kao cilj ili posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje
ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, a naročito oni kojima se:
1. izravno ili neizravno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, odnosno drugi trgovinski
uvjeti,
2. ograničava ili nadzire proizvodnja, tržišta, tehnološki razvoj ili ulaganje,
3. dijele tržišta ili izvori nabave,
4. primjenjuju nejednaki uvjeti na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima, čime
ih se dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju,

5. uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih stranaka dodatnih
obveza, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih
ugovora.
(2) Sporazumi kojima se sprječava, ograničava ili narušava tržišno natjecanje u smislu
stavka 1. ovoga članka, a ne mogu se izuzeti u smislu članka 10. ovoga Zakona, ništavi
su.

Članak 10.*
(1) Za određene vrste sporazuma koji pridonose unaprjeđenju proizvodnje ili distribucije
robe i/ili usluga, promicanju tehnološkog ili gospodarskog razvoja, koji pružaju
potrošačima razmjernu korist, Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Vijeća propisuje
uvjete za pojedinačna ili skupna izuzeća tih sporazuma.
(2) Sporazumima iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se:
1. poduzetnicima nametati ograničenja koja nisu neophodna za postizanje navedenih
ciljeva, te
2. poduzetnicima omogućiti isključivanje znatnog dijela konkurencije s tržišta, za robe
i/ili usluga koje su predmetom sporazuma.
Članak 60.
Na temelju rješenja Agencije, kojim je utvrđena povreda odredaba ovoga Zakona,
Agencija podnosi prekršajnom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv
poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika.
Članak 61.
(1) Novčanom kaznom u iznosu do najviše 10% vrijednosti ukupnoga godišnjeg prihoda
poduzetnika, obračunske godine koja je prethodila godini u kojoj je prekršaj počinjen,
kaznit će se za prekršaj poduzetnik pravna ili fizička osoba, ako:
1. sklopi zabranjeni sporazum ili na koji drugi način sudjeluje u sporazumu kojim je
narušeno, ograničeno ili spriječeno tržišno natjecanje, u smislu članka 9. ovoga
Zakona,
2. zlouporabi vladajući položaj na način opisan odredbom članka 16. ovoga Zakona,
3. sudjeluje u provedbi zabranjene koncentracije poduzetnika, opisanoj odredbom
članka 18. ovoga Zakona, ili
4. ne postupi po rješenju Agencije (članak 57. točke 1. do 7.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj
osobi novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna.
_______________________________________________________________________

*Člankom 11. stavkom 1. točka d) i članka 12. stavka 1. točke a) Uredbe o
horizontalnim sporazumima, dogovor o cijenama je utvrđen kao teško ograničenje
tržišnog natjecanja. Na sporazume poduzetnika koji sadrže takvo teško ograničenje
tržišnog natjecanja ne mogu se ni u kojem slučaju primijeniti odredbe o skupnom
izuzeću. Sklapanje takvih sporazuma je apsolutno zabranjeno, neovisno o tome imaju li
sudionici takvog sporazuma neznatne tržišne udjele, odnosno neznatnu tržišnu snagu.

