


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa:
Urbroj:

022-03t20-06/01
50301-1s/07 -20-04

Zagreb, 14. svibnja 2020.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Vijeća Za zaštitu tržišnog
natjecanja
Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Vijeća za zaštitu trŽišnog
natjecanja

b)

odredbom članka 27 . stavka 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine,
br. 79109 i 80/13), utvrđeno je da predsjednika i članove Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
imenuje i razrješuje dužnosti Hrvatski sabot, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

U smislu odredbe članka 28. stavka 3. citiranog Zakona, predsjednik i članovi Vijeća
za zaštitu trŽišnog natjecanja imenuju se na razdoblje od pet godina, te mogu biti ponovno
imenovani.

Kako je dosadašnjem predsjedniku Vijeća za zaštitu trŽišnog natjecanja, Mladenu
Cerovcu istekao mandat, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrŽanoj 14' svibnja 2020. godine

utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Vijeća zazaštitu trŽišnog natjecanja, radi isteka
mandata.

Na istoj sjednici, Vlada Republike Hrvatske je utvrdila Prijedlog odluke o

imenovanju predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, kojim se predlaŽe predsjednikom
Vijeća ponovno imenovati Mladena Cerovca.

Navedeni Prijedlozi odluka s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u
prilogu.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i
njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Darka Hotvata, ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta,

Marija Antonića, Natašu Mikuš Zigman i Zdenka Lucića, državne tajnike u Ministarstw
gospodarstva, poduzetništva i obrta te Zvonimira Novaka, Damira Juzbašića i Anu Mandac,
pomoćnike ministra gospodarstva, poduzetništva i obr1a'
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PRIJEDLOG

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske Q.{arodne novine, br' 85/10 _ pročišćenr
tekst i 5lI4 _ odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 27. stavka 4. Zakona o zaštiti
tržišnog natjecanja Q.trarodne novine, br.79109 i 80/13)' Hrvatski sabor donosi

ODLUKU

o RAZRJBŠnnqru PREDSJEDNIKA
vIJEĆA ZA ZAšTITU TRŽIŠnoc NATJECANJA

Razrješuje se MLADEN CEROVAC dužnosti predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog
natjecanja, radi isteka mandata.

Klasa:
Urbroj

Zagreb,

PREDSJEDNIK
HRVATSKOGA SABORA

Gordan Jandroković



PRIJEDLOG

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske Q.Jarodne novine, br. 85/10 - pročišćeni
tekst i 5114 _ odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka27' stavka4. Zakona o zaštiti
trŽišnog nadecanja (Irtrarodne novine, br.79l09 i 80/13), Hrvatski sabor donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA
VIJEĆA ZA ZAšTITU TRŽIŠnoc NATJECANJA

imenuje se MLADEN CEROVAC predsjednikom Vijeća zazaštitutrŽišnog natjecanja

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK
HRVATSKOGA SABORA

Gordan Jandroković



MLADEN CEROVAC

Tratinska 24
10000 Zagreb
telefon: 091 2221954
e-mail: mladen.cerovac@aztn lrr

Vlada Republike Hrvatske
n/r gosp' Andreja Plenkovića, predsjednika

Trg svetog Marka 2

10 000 Zagreb

* Predmet: Kandidatrtra za duŽnost predsjednika Vijeća za zaštitu trŽišnog natjecanja
(podredno za ćlana Vijeća za zaŠtitu trŽiŠnog natjecanja)

Poštovani gospodine predsjedniče,

slobodan sam istaknuti svoju kandidaturu za duŽnost predsjednika VijeĆa za zaštitu trŽiŠnog
natjecanja (podredno za člana Vijeća za zaŠtitu trŽiŠnog natjecanja), buduĆi da mi sadašnji
mandat za obavljanje te duŽnosti ističe s danom 15' travnja 2O2o. godine, o čemu je Agencrja za
zaŠtitu trŽiŠnog natjecanja (dalje: AZTN) obavijestila Vladu Republike Hrvatske dopisom od 28,
siječnja 2020. godine (KLASA: 023-01120-041001, URBRoJ: 580-06/03-2o20-o02).

Na duŽnost predsjednika VijeĆa za zaštitu trŽiŠnog natjecanja koju trenutno obavljam imenovan
sam odlukom o imenovanju predsjednika Vijeća za zaštitu trŽiŠnog natjecanja koju je Hrvatski
sabor donio dana 27. oŽujka 20'15, godine (KLASA: 022-03115-01/35),

Prema odredbama članka 27. i 28. Zakona o zaŠtiti trŽišnog natjecanja (,,Narodne novine", br,
7912009 i B0l2013), predsjednika i članove VijeĆa za zaštitu trŽiŠnog natjecanja (dalje: VijeĆe
ZTN) imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske,

Vijeće ZTN je tijelo koje upravlja AZTN-om i donosi odluke o svim općirn i pojedinačnim aktima te
o ostalim pitanjima uređenim Zakonom o zaŠtiti trŽišnog natjecanja i Zakona o zabrani nepoŠtenih
trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (,,Narodne novine", br, 117l2O17).

Mandat predsjednika i članova Vijeća traje pet godina, a broj mandata rrije ograničen'

ograničenje broja mandata nije propisano izrazloga što je nedovoljno poznavanje prava ipolitike
trŽišnog natjecanja ozbiljan nedostatak za rad i donoŠenje odluka u VijeĆu ZTN. Stoga članovi
VijeĆa ZTN moraju prvenstveno irnati posebna, specijalistička znanja iz područja prava i politike
trŽišnog natjecanja, a takvi stt iskusni specijalisti u Hrvatskoj izuzetno rijetki.

Stoga sam si uzeo slobodu da još jednom istaknem kandidaturu za predsjednika Vijeća ZTN,
podredno za člana VijeĆa, za što ispunjavam sve zakonom propisane uvjete.
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Magistar Sam prava s poloŽenim pravosudnim ispitom i stručnjak s najduŽim iskustvom iz teorije i

prakse prava trŽiŠnog natjecanja u Hrvatskoj. U AZTN-u Sam Zaposlen od samog njegovog
osnivanja 1997 godine te sam izravno sudjelovao u stvaranju iafirmacijite institucije.

Tijekom viŠe od dvadeset godina rada u AZTN-u obavljao sanr najodgovornije poslove, od
direktora Sektora za trŽiŠno natjecanje do zamjenika ravnatelja, a zatim i člana Vijeća ZTN' od
2005. do studenoga 2013' godine, kada sam imenovan za predsjednika VijeĆa ZTN, bio sam na
duŽnosti zamjenika predsjednika VijeĆa. Vjerujem da sam tijekom tog dugog razdoblja dao
značajan osobni doprinos u izradi i donoŠenju najvaŽnijih odluka AZTN-a, naročito onih iz
područja kontrole koncentracija poduzetnika i zlouporabe vladajućeg poloŽaja poduzetnika na
trŽištu.

Kao teoretičar autor sam,,Riečnika pojmova prava i potitike tržišnog natjecanja" (2003' godirre),
prvog (ijedinog) pojmovnika iz tog pravnog područja, kojeg, osim hrvatskih struĆnjaka, vrlo široko
koriste sve agencije s područja jugoistočne Europe. Kao koautor obradio sam podruĆje trŽišnog
natjecanja i džavnih potpora u udŽbenicima namijenjenim dodiplomskom i poslijediplomskom
studiju ekonomije imenadŽmenta (,,Uvod u Europsku utttju";,,Pravno okruženje poslovanja";
2009' godina). Autor sam znaČajnog broja zapaŽenih stručnih članaka s podruČja prava i politike
konkurencije objavljenim u uglednim hrvatskim stručnim časopisima,

Predavao Sam na brojnim specijalističkim seminarima u zemlji i inozemstvu. Kao gost-predavač
predajem na diplomskom, stručnom specijalističkom i doktorskom studijrr na Pravnom fakultetu u
Zagrebu, Pravnom fakultetu u osijeku, Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Zagrebačkoj školi
ekonomije i managementa te odjelu za forenzićne znanosti Sveučilišta u Splitu. lspitivač Sam na
posebnom dijelu džavnih upravnih ispita pri Ministarstvu uprave.

Kao međunarodni pravni ekspert bio sam uključen u projekte tehničke pomoĆi Europske unije
tijelima za zaštitu konkurencije u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Republike Sjeverne
Makedonije.

U pregovorima o pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji bio sam član radne skupine za
Poglavlje B, (TrŽiŠno natjecanje), zaduŽen za područje kontrole koncentracija poduzetnika.

Stoga Vas molim da razmotrite mogućnost mojeg imenovanja na duŽnost predsjednikaVijećaza
zaštitu trŽiŠnog natjecanja (podredno za člana VijeĆa) u novom mandatu, cijeneći činjenicu da
Sam se svojim dosadaŠnjim radom, a napose u obavljanju duŽr'tosti predsjednika Vijeća za zaštitu
trŽišnog natjecanja u proteklom mandatu dokazao kao specijalist prepoznatljiv i prihvatljiv
hrvatskoj i međunarodnoj poduzetničkoj i stručnoj javnosti.

S poštovanjem,

rovac, mag, tur.
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Zagreb, 25, veljaće 2020

Mladen



Žvoropls

OSOBNI PODACI

lme i prezime:

Rođen:

DrŽavljanstvo;

Bračni status;

Adresa:

Telefon:

e-mail

RADNO ISKUSTVO

1997, nadalje

2015, nadalje,

2013, - 2A15,

2410, *2013,

2005. - 2010.

2004, - 2005,

2003. - 2004,

1997, - 2003,

1978, , 1997,

STRUČNA NAoBRAzBA

1978

2001

1 998

2U00

MLADEN CEROVAC

3' siječnja 1954, I Zagreb

Hrvatsko

udovac; bez djece

Tratinska ulica 24,10000 Zagreb

GSM: (091) 222 19 54

mladon.cerovac@aztn, hr

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

- predsjednik Vijeća za zaŠtitu trŽiŠnog natjecanja

- predsjednik VijeĆa za zaŠtitu trŽišnog natjecanja

- zamjenik predsjednika Vijećaza zaštitu trŽiŠnog natjecanja

_ član Vijeća za zaŠtitu trŽišnog natjecanja

- direktor Sektora za zaštitu trŽišnog natjecanja

- samostalni savjetnik u Uredu predsjednika Vijeća za zaŠtitu trŽiŠnog natjecanja

- zamjenik ravnatelja Agencije za zaštitu trŽiŠnog natjecanja

Hrvatskizavod za mirovinsko osiguranje, Središnja sluŽba u Zagrebu

- voditelj odsjeka za kontrolu i instruktaŽu u Sektoru za međunarodne sporazume

magistar prava (Pravni fakultetSveučiliŠta u Zagrebu / privredno-pravni smjer)

poloŽen pravosudni ispit

specijalistička obuka iz prava trŽiŠnog natjecanja u organizaciji Svjetske banke

specijalistička obuka izprava trŽiŠnog natjecanja u organizaciji Savezne trgovinske komisije SAlJ
i odjela za antitrust Ministarstva pravosuđa SAD



SPEclJALlSTlČKl sEMlNARl

U razdoblju od 1997' do danas sudjelovao na više od 100 najznačajnijih međunarodnih seminara ikonferencija o
pravu i politici konkurencije,

STRUČNE AKTlVNoSTl NA PoDRUč;u pRnva l PoLlTlKE KoNKURENclJE

predavač na velikom broju stručnih seminara i konferencija iz područja prava i politike konkurencije u
Republici Hrvatskoj i inozemstvu
gost predavač iz područja prava i politike trŽiŠnog natjecanja na dodip|omskom, poslijediplomskom i

doktorskom studiju na Pravnom i Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na Pravnom fakultetu u Osijeku, na
Zagrebačkoj Školi ekonomije i managementa i Odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu
ispitivač na posebnom dijelu drŽavnih upravnih ispita iz prava i politike prava trŽišnog natjecanja (Ministarstvo
uprave Republike Hrvatske)
član radnih skupina zaizradu nacrta svih dosadaŠnjih propisa o trŽiŠnom natjecanju
član Koordinacije Vlade Republike Hrvatske za uklanjanje administrativnih prepreka izravnim stranim
ulaganjima (studija FIAS)
član Radne skrrpine zaizradu Nacionalnog programa za borbu protiv korupcije (Ministarstvo pravosuđa RH)
međunarodni pravni ekspert u dva EU projekta tehničke pomoĆi Komisiji zi zaštitu konkurencije Republii1e
Srbije

međunarodni pravni ekspert u projektu Veleposlanstva UK za tehničku pomoĆ Komisiji za zaštitu
konkurencije Repu blike Sjeverne Makedonije
međunarodni pravni ekspertu EU projektu tehničke pomoĆi Konkurencijskom vijeĆu Bosne i Hercegovine
član radne skupine za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske EU za Poglavlje B, (TrŽišno natjćcanje)
predavač na Ekonomskom fakrrltetu u Osijeku u okviru Jean Monnet moclula EU Competition Law

oBJAVLJENE KNJIGE lsTRUČNl RADoVl

-Knjige

_ ,,Rječnik pojrnova prava i politike tžišnog natjecanja i srodnih područja"; TEB; Zagreb 2004'- 
',Pravno okruŽenje poslovanja"; Mate; Zagreb 2010. (koautor)

' ,,Europska unija"; Mate; Zagreb 2010, (koautor)

. Najznačajniji stručni radovi

- ,,Koncentracije banaka u Hrvatskoj: elementi procjene mogućih učlnaka na trŽišno natjecanje i interese
potroŠača" (koautor mr, Sc' Hrvoje Momčinović); Zbornik radova Pravnog fakulteta u šplitu,'godina 39, (65-
66),; Split 2002,

"Postupak 
ocjene dopuŠtenosti koncentracija poduzetnika _ mjere koje mogu propisati antimonopolna tijela,';

Hrvatska pravna revija, broj 112002,

,,Karteli _ suradnja sudionika zabranjenih sporazum€ s antimonopolnim tijelima kao preduvjet za oslobađanje
ili ublaŽavanje kazne"; Hrvatska pravna revija, broj 912002.
,,lnternational Competition Network (lCN): Prva (osnivačka) konferencija, Napulj, 29, i 30. rujna 2002,,,;
Hrvatska pravna rcvija, broj 1112002,
,,Novi Zakon o zaŠtiti trŽišnog natjecanja>; Hrvatska pravna revija, broj gl21o2,,lnŽenjerski biro, Zagrob
2003,
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"Postupak i kriteriji za ocjenu dopuštenosti koncentracija poduzetnika: od prijave namjere do odluke
Agencije'' (Edukativno-informativni seminar ,,Aktualnosti u praVu trŽišnog nat1ecanla';; Narodne novine 2004'
,,NoviZakon o zaŠtiti tržiŠnog natjecanja - značajne novine"; Hrvatska pravna revija broj 10/2009
,,Plutalizam medija u drŽavama članicama EU"; Hrvatska pravna revija; broj gl2OO7 

'

,,ZaŠtita trŽiŠnog natjecanja u medijima - kritičkiosvrt''; Hrvatska pravna revija; broj 7lB2007.
,Pojam poduzetnika u pravu trŽiŠnog natjecanja"; Hrvatska pravna revija; broj 1Ol2O05'
,,Kontrola koncentracija u hrvatskom zakonu o zaŠtiti trŽiŠnog natjecanja"; Zbirka rac]ova, Ekonomski fakultet
u Zagrebu; Zagreb2012.
,,Mjere u postupcima ocjene koncentracija"; Hrvatska pravna revija; broj 3t2013,
"0dgovornost i kaŽnjavanje faciliiatora u organizaciji i djelovanju kartela"; Hrvatska praVna revija; broj
12t201s.

STRANI JEZICI

Materinskijezik Hrvatski

Drugijezici

Samoprocjona

Eutopska razina (r)

Engleski

Njemački

Talijanski

(r) Zajednički europski referentni okvir za jezi?e

CLANSTVA

Nije član nijedne političke stranke.

lNFoRMATIČxo zrunru.lE

Windows - paket MS Office XP (Word, Power Point)

INTERESI I HOBIJI

putovanja vespom; sviranje latino udaraljki

Razumijevanje Govor Pisanje
SluŠanje Čitan]e Govorna interakcija Govorna produkcija

C1 lskusni korisnik C1 lskusni korisnik C 1 lskusni korisnik C lskusni korisnik C 1 lskusni korisnik

1
Samostalni

korisnik
Et

Samostalni
korisnik

B 1

A2

Santostalni
korisnik

Terneljni korisnik

B1
Samostalni

korisnik
B1

Samostalni
korisnik

A2 Temeljni korisnik AI Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik A2 Temoljni korlsnik



MLADEN CEROVAC

t sAŽETAK ŽlvoroptsR

- rođen 1954. u Zagrebu

- magistar prava s poloŽenim pravosudnim ispitom

- stručnjak s najduŽim iskustvom u primjeni prava trŽiŠnog natjecanja u Hrvatskoj (ukupno 23
godine)

- zaposlen je u AZTN-u od osnivanja 1g97. godine

- zasluŽan za izgradnju i razvoj te institucije

- obavljao sve najznačajnije duŽnosti (direktor Sektora za trŽišno natjecanje; zamjenik
ravnatelja)

- član VijeĆa za zaštitu trŽiŠnog natjecanja (od 2OO5. do 201O. godine)

- zamjenik predsjednika Vijeća za zaštitu trŽišnog natjecanja (od 2005. do 2013,
godine)

_ predsjednik Vijeća za zaštitu tžišnog natjecanja (od2013' godine nadalje)
- osobiti osobni doprinos u donošenju iizradi najvaŽnijih, naročito iz područja ocjene
dopuštenosti koncentracija poduzetnika i zlouporabe vladajuĆeg poloŽaja poduzetnika na
trŽištu

_ prvog (ijedinog) pojmovnika s područja prava tžišnog natjecanja (Rječnik pojmova prava i
politike tžišnog natjocanja, TEB, Zagreb,2003.), kojeg osim hrvatskih stručnjaka vrlo široko
koriste sve agencije s područja jugoistočne Europe

' koautor udŽbenika namijenjenim dodiplomskom i poslijediplomskom studiju ekonomije i

menadŽmenta iz područja trŽišnog natjecanja i drŽavnih potpora (tJvod u Europsku utliju i

Pravno okruŽenje poslovanja, Mate, Zagreb 2009.)

- autor značajnog broja stručnih članaka s područja prava i politike konkurencije
- predavač na brojnim specijalističkim seminarima u zemlji i inozemstvu
- gost-predavač na diplomskom, stručnom specijalističkom i doktorskom studiju na Pravnom
fakultetu u Zagrebu, Pravnom fakultetir u Osijeku, Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
Ekonomskom fakultetu u osijeku, Zagrebačkoj Školi ekonomije i managementa i odjelu za
forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu

- ispitivač je na posebnom dijelu drŽavnih upravnih ispita iz područja prava tržišnog
natjecanja idžavnih potpora pri Ministarstvu uprave

- međunarodni pravni ekspert u projektima tehničke pomoĆi Europske unije tijelima za zaŠtitu
konkurencije u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Republici Sjevernoj Makedoniji
- član radne skupine za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske EU (Poglavlje B' -

TrŽišno natjecanje)
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SoCIJALrSTIČKA FEDERATIVNA REPUBLIKA JUGoSLAVIJA
soclJAltsrtČra REPUBLIKA HRVATSKA

svBuČlltŠrB U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU

DT.FLOMA
o srnČBNoJ vIsoKoJ srRuČt'toJ SPREMI

MLADEN CER.OVAC
rođen 3. siječnja 1954. u Z:agtebg',:Socljallst|čka Republika Hrvatska, završio jg dana

19. travnja 1978' na ovom Fakultetu studij u trajanju od osam semestara.

Pravni fakultet u Zagrebq uryrduje <ta je MLADEN cERovAC udovoljio svim

propisima za stjecanje viso}e stlu,čno.]lpremo' postigao visoku stručnu spIenlu i stekao

str:učni naziv

D IF.LOM.I.RAN.I PRAVNIK

kao i sva prava koja mu pripadaju po propisima,

U Zag5ebq, 30, travnja 1978.

Broj: 03-6-3470/78,

Porrbm svjcdodžbr o uspjohu nr iepitirn1 u ';q!v
rtudije izdrna jo pod gomjim brojem i dr(qrt1om,,:..:

f,}EKAN

Prof. dr BRANKO'JAKAŠA



Republika Hrvatska
Sveučil ište u Zagnebq-!

Fravni fakultet ur Zagrebu

Na temelju članka 171.^Zakona o opĆem upravnom postupku
(Narodne novine 53/91 i 103/96), čianka 12O. stavak 2. Zakona ozllnstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03,'198/03, 105104, 174lO4,2lO7 i 46107), članka 14' stavak 3. podstavak 1.Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju(Narodne novine 107lO7), članka 1 03 Statuta Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i sluŽbene evidencije Pravnog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, izdaje se

Fotvnda

Mladen Cerovac, rođen 3' siječn1a 1954. u Zagrebu' Republika
Hrvatska, diplomirao je 19 travnja tgze na sveučilišnom pravnom
studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i stekao stručni naziv
diplomirani pravnik, te mu je 30. travn 1a 1g{B izdana diploma broj: 03_6_
347 0t7 B

Prrye stečeni stručni naziv diplomirani pravnik, u skladu s vaŽeĆim
zakonskim odredbama, odgovara akademskom nazivu

ffragistar prava
te se Mladen Cerovac ima pravo njime koristiti kao i svim pravima koja
uztal akademski naziv po propisima pripadaju,

Deka

ri

Klasa: 602^04109-ZBl 1T
Urbroj: 251-55-09-2
Zagreb, 19. siječnja 2009

Ji ..

P r. sc. Josip Kregar



Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

REPUBLIKA HRVATSKA
M lN lsTA R sT V o P B A v o S UĐ A,

UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
lspitna komisija za polaganje pravosudnog ispita

u P/r- 1 33-03/00-01 i3B4

514-05-01t2-01-5

26. siječnja 20o"|

Na temelju Članka 18. stavak 3. Zakona o pripravnicima Ll pravosudnim

organima i pravosudnom ispitu ("Narodne novine", broi 541 74, 2917B.i

13/90) izdale se

SVJEDoDŽBA
o PoLoŽENoM PRAVosUDNoM lsPlTU

MLADEN CEROVAC

rođ€n 3. siječnja 1954. u Zagrebu, Republika t{rvatska,

diplomirani pravnik iz Zagreba, poloŽio je dana 26. siječnja

2001. godine pred lspitnom komisijom za polaganje pravosudnog

ispita pri Ministarstvu praVosuđa, upraVo i lokalne samoupraVe

Republike Hrvatske pravosudni ispit.

ova svjedodŽba oslobođena je plaĆanja upraVne pristojbe na

temelju članka 7 ' točke 14' Zakona o upraVnim pristojbama

TAJNIK
ISPITNE KOMISUE

PRED
ISPITNE

-?

Nela l{yro ?aičrć
' H{^t'nomr. HrvdJe Momčinovi
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REPUBLIKA HRVATSKA

kojom se dokazuje da je

MLADEN CEROVAC
( ime i prezime)

0301954330168 03.01.1954.
JMBG rođen

ZAGREB, REP TJBLIKA HRVAT.SKA

(dan, mjesec, godine)

u ,.._..... __-
( mjesto, općina , drŽava )

REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREB
s prebivalištenr u

(drŽava, mjesto, adresa)

HRVATSK DRŽAVUAN|N

Podaci o drŽavljanstvu upisani su u knjigu drŽavljana matiČnog ureda
ČRruouBRBc GRAD ZAGREB

_ ' 
-opĆine

Klasa:

Urbroj:

U

Dana

4723 411nF
na stranici --- .-pod red, br

22+01'te7-02KJo t

zst-ozt+-st-0 |

ZAGREBU

10.06.1997.
. . .,,i.

\,)

t"\,{t
.5,

M 'Nerodm novlne'. ZaOrob - (1 l) 040258
oznakB ža narud2tXr: UT_lV.174,/ll [f,ŽZ 

'oo'lgs



@,&tEsEM'E EBI.HBI.183F

REPUBLIKA HRVATSKA
AGENCtJA ZA ZAŠT|TU
TRŽlŠNoG NATJECANJA

CROATIAN COM PETITION AGENCY
KLASA: 034-04120-01laoz
URBROJ: 580-06/88-2020-002
Zagreb, 18. veljaČe 2020.

Na temelju članka 159' Stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (<Narodne novine>
broj 47109,) i zahtjeva Mladena Cerovca, iz Zagreba, Tratinska 24, izdaje se

POTVRDA

kojom se potvrđuje da je Mladen Cerovac, mag. iur., zaposlen u Agenciji za zaštitu trŽišnog
naljecanja neprekidno od 18. kolovoza 1997, godine (ukupno: 22 godine 6 mjeseci 01 dan).
U tom razcloblju radio je na najs|oŽenijim pravnim poslovima na slijedećim radnim mjestima:

kolovoz 1997. - srpanj 1998,

srpanj 199B' _ ožttjak 2003.

ožujak 2003. _ srpanj 2004.

srpanj 2004, - travanj 2005.

travanj2005. - prosinac 2008.

prosinac 2008. - studeni2013

studeni 2013. - danas

- načelnik odjela za ocjenu koncentracija

- zamjenik ravnatelja Agencije

- samostalni savjetnik u Uredu ravnatelja Agencije

* direktor Sektora za zaštitu trŽišnog natjecanja

- član Vijeća za zaštitu trŽišnog natjecanja

_ zamjenik predsjednice Vijeća za zaštitu trŽišnog
natjecanja

- predsjednik VijeĆa za zaštitu trŽišnog natjecanja

Zamjenica predsjednika VijeĆa
za natjecanja

CROATIA, '10000 Zagreb, Savska cesta 41,tel.: +385 1 617 64 48, fax,: +385 1617 64 50
e-mail : agencija,ztn@aztn. hr http://www. aztn. hr



HRV,ATSKI ZAVOO ZA
MTROVJNSKo OSIGURANJE
SREDISNJA SLUZBA
KLASA: 034-04/20-03/6
URBROJ; U 1 -99 -05/ B-2o- 1 09 s
|\,'IJESTO I DATUM: ZAGREB, 25.022f,20.

Na temelju Članka 159' i 160' Zakona o opĆem upravnom posfupku ('Narodne novine''' br. 47109) i članka 107. stavka 2. Zakonao mirovinskom osiguranju (,'Narodne
novine", br. 157113,33115,120116,18118 - odluka Ustavnog suda Repubtike Hrvatske, 62/18 j 1 15/j8) izdaje se

POTVRDA

o podacima evidentiranim u matiĆnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje:

IME MLADEN
PREZIME CEROVAC
DATUM ROOENJA
DRZAVLJANSTVO

03.01.1954.

HRVATSKO
OSOBNI BROJ

032454661 38
otB

80248039430

Priiave na mirovinsko osiguranje u razdobliu kako slijedi:

R.b.
Poslodavac / obveznik
doprinosa

Os n ova

osigurania
Početak

osiguranja
Prestanak
osiguranja

Radno vrijeme
(broj sati
dnevno)

Stvarna
stručna
sprem a

Potrebna
stručna
sprema

općina rada/
prebiVa lišta

Ugovor o radu

sklopljen na:

Trajanje staŽa

osiguranja
IIRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
sREDlŠNJA sLUŽBA
[4lHANoVlĆEVA 3' .1oooo ZAGREB
OIB:84397956623

REGOB: 31 14010579

RADNI ODNOS KOO
PRAVNE OSOSE 01.08.1978. 1 7.08.1097. 7.0 sss GRAD ZAGREE 199 00m 17d

2.

AGENcUA ZA zqŠT|TU
TRŽ'NATJEc.REPuB' HRVATSKE
SAVSM CESTA 4116, IoOOO

ZAGREB
OlBr 54882480048
REGOB:31142811

RADNI ODNOS KOD
PRAVNE OSOBE 18.08.1997 8.0 vss vss GRAD ZAGREB

li2



Potvrda sadži podatke svidentirane u bazama podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranJe u trenutku izdavanja pofurde.

ovlAtFi.u RADNIK

a$$a*
Potvrda je oslobođena od plaćanja pristojbe.
Podatak o radnom odnosu na određeno/neodređeno Vrijeme prikazuje se za razdob|ja staŽeva nakon kolovoza 2005'
u nazivu "Poslodavac / obveznik doprinosa" prikazuje se posljednji naziv koji je obveznik-poslodavac u baze podataka HZMo-a evidentirao prijavama o promjeni podataka,
u skladu s provedenom promjenom u odgovarajuĆem registru.
Napomena: U ukupno trajanje mirovinskog staŽa nije uračunat mirovinski staŽ za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa' staŽ osiguranja s nepunim radnim
vremenom' staŽ osiguranja s povećanim trajanjem, staŽ osiguranja ostvaren po osnovi isplaćenog drugog dohotka i obavljanja druge djelatnostj' poseban staŽ i mirovinski
staŽ ostvaren sudjelovanjem u Domovinskom ratu. U trajanie staŽa osiguranja nlje se mog|o uračunati razcioblje kod poslodavca/obveznika doprinosa ako nije evidentiran
datum prestanka osiqUranla' Za navedena razdoblja provedena u osiguranju trajanje mirovinskog staŽa utvrdit Će se pri ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja.

OIB:802480i9430 lt1



REPUBLIKA HRVATSKA
općinski kazneni sud u Zagrebu

Poslovn i broj : Su -U kp47 9912020

Datum izdavanja uvjerenja: 25.02.2020.

Na temelju čl. 91 Sudskog poslovnika (Narodne novine broj37t14, 49l14, 08/15' 35/15, 123t15,
45116, 29117 ,33/17-ispravak, 34117 , ST lll , 101118 i 119118) izdaje se

UVJERENJE

da se protiv Mladen Cerovac, rođen-a 03.01.1954., olB 80248039430
u Republici Hrvatskoj

NE VODI KAZNENI POSTUPAK

za kaznena djela koja se progone po službenoj duŽnosti'
Svrha izdavanja uvjerenja: Zasnivanje radnog odnosa

Brojzapisa;2020-15-34799 Kontrolnibroj:06272-d9210-9ca01

ova isprava je u digitalnom obliku elektronički potpisana sljodećim certifikatom:
CN=epravosudje, L=ZAGREB, o=MlNlsTARsTVo PMVoSUĐA HR26635293339, C=HR
Točnost podataka moŽete provjeriti na s[edećoJweb adresi:
https;//uqlqgo,pravoeucUs.hr/uvJpronlo.kaznent.postupakbrovJora.xhtml

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja isprave.

Provjeru moŽete napraviti i skeniranjem QR koda' Sustav Će u oba slučaja prikazati izvornik
ovo isprave.

Ukoliko je ova isprava identična prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo
pravosuđa potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade uvjerenja.

Stranica 1 od 1



MLADEN CEROVAC
Tratinska 24
10000 Zagreb

IZJAVA

o nepostojanju sukoba interesa
u smistu članka 28. stavka5'Zakana o zaštiti trŽišnog natjecanja

(,,Narodne novine" , br.79109 i B0/13)

lzjavljujem da nisam drŽavni duŽnosnik, niti osoba koja obnaša duŽnost u tijelima

političke stranke, član uprave, nadzornog odbora ili upravnog vijeĆa poduzetnika, kao

niti član bilo kojeg drugog oblika interesnog udruŽivanja koji bi mogao dovesti do

sukoba interesa u smislu članka 28. stavka 5' Zakona o zaštiti trŽišnog natjecanja'

M rova
!

!

I

den Ce c, mag. iur

U Zagrebu, 25' veljače2020



Ja, javni bilicŽnik Gortttra BInlć Ilebrang,Zagre|l, Poljička l3,
potvr đLrjern cia je str'anka:

MLADEN CEROVAC, OIB 80248039430, ZAGREB, GRAD ZAGREB, TRA'IINSKA ULICA
24, u tnojoj nazočnosti priznala potpis tra pismenu kao svo1' Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost
podnositelja pistnena utvrdila sam temeljem osobtre iskaznice br. 1 l3250638 PU Zagrebačka.

JavnobiljeŽrrička pristojba za ovjeru po tar. br. l l ' st, 4. ZJP naplaćerra u izttostt l0,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. l9. St. l ' PPJT zaračunata u iznosu ocl 30,00 kn ttvećatrn za PDV u
iznosu od 7,50 kn.

ežnik
G ;

oranB

Broj: OV-l053/2020
Zrgreb,25.02.2020.

i,,

"J

DNiK
Lllalc' B,rgatin

il(A
Irilt,:l' llilll(
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Ja, javni bilježnik Gorana Blaić Hcbrang,Zagreb' Poljička l3,
potvrđujem da je ovo pfeslika izvome isprave nakon ovjere potpisa:

IzJava od25,01.2020. - ovJercnn pod brojem OV-l053/2020 dana ZS,0Z,Z0Z0.

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 2 strattice i ovjerava se u l primjerku. Podnositelj
isprave je MLADEN cERovAC, oIB 80248039430, ZAGREB, GRAD ZAGREB, TRATINSKA
ULICA 24.

Javttobilježnička pristoj ba za ovj eru po tat'' br'. l t ' st' l ' ZJP naplaćetra u iztrosu i 0,00 kti '
Javnobilježnička nagrada po čl. l9. sl'. 2' PPJT zaračunata u iznošu ocl l0,00 kn uvećatrn za Pf)V u
iznosu od 2,50 kn.

B

A t-

Broj: OV-l05412020
Zagreb,25.02.2020.
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