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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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