
Na temelju članka 30. stavka 9. i članka 35. stavka 1. točke 4. Zakona o zaštiti tržišnog 
natjecanja ("Narodne novine", broj 122/2003), te članka 22. Zakona o državnim 
potporama («Narodne novine», broj 140/05), Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (u 
daljnjem tekstu: Vijeće), na sjednici održanoj 13. srpnja 2006. godine, donosi  
 
 

 
IZMJENE I DOPUNE STATUTA 

AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 
 
 

 
Članak 1. 

 
 
U Statutu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Statut), klasa: 011-
02/2003-01/18, a koji je potvrdio Hrvatski sabor odlukom objavljenom u «Narodnim 
novinama» broj 15/04, u članku 1. stavku 1. riječi: «Narodne novine», broj 47/2003» 
zamjenjuju se riječima: «Narodne novine», broj 140/2005». 

 
 

Članak 2. 
 
U članku 7. riječi: «općih i pojedinačnih» brišu se. 
 
 

Članak 3. 
 
U članku 8. alineje 9., 10. i 11. brišu se i zamjenjuju se novim alinejama 9., 10. i 11. koje 
glase: 

–  «daje prethodno obvezujuće mišljenje na nacrt prijedloga zakona koji sadrži 
državnu potporu, 

– daje odobrenje na prijedloge akata koji sadrže prijedlog državne potpore, 
– daje odobrenje na prijedloge akata koji sadrže prijedlog državne potpore uz 

navođenje posebnih uvjeta i rokova za provedbu državne potpore». 
 

Iza alineje 11. dodaju se alineje 12. i 13. koje glase: 
– «utvrđuje da se potpora koja se namjerava dodijeliti ne odnosi na potporu koja se 

u smislu Zakona o državnim potporama smatra državnom potporom, 
– utvrđuje da je davatelj državne potpore povukao prijedlog za odobravanje 

državne potpore». 
 

Dosadašnje alineje 12. i 13. postaju alineje 14. i 15. 
 
 

Članak 4. 
 
U članku 9. u alineji 1. riječ: «izdaje» zamjenjuje se riječju: «daje». 
 
Druga alineja mijenja se i glasi: «daje prethodna obvezujuća mišljenja o nacrtima 
prijedloga zakona koji sadrže državne potpore». 



 
Treća alineja mijenja se i glasi: «daje prethodno odobrenje na prijedloge akata koji 
sadrže državne potpore». 
 
Iza osme alineje dodaje se alineja 9. koja glasi: 

- «vodi evidenciju o državnim potporama». 
 
Dosadašnje alineje 9., 10., 11. i 12. postaju alineje 10., 11., 12. i 13. 
 
 

Članak 5. 
 
U članku 10. stavku 1. alineji 5. riječi: «općih i pojedinačnih» brišu se. 
 
 

Članak 6. 
 
U članku 15. stavku 1. točki 6. riječi: «te izdaje mišljenja o prijedlozima akata kojima se 
utvrđuje odobravanje ili davanje općih i pojedinačnih državnih potpora, te nacrtima 
prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na državne potpore» brišu se. 
 
U stavku 1. točki 10. riječi: «odnosno državnih potpora.» brišu se. 
 
U stavku 1. točki 11. riječi: «odnosno državnih potpora,» brišu se. 
 
 
 

Članak 7. 
 

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana nakon što odluka 
Hrvatskog sabora o njihovom potvrđivanju bude objavljena u «Narodnim novinama». 
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