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Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 
dr.sc. Dražen Lučić, predsjednik Vijeća 
 
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 
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PREDMET: Tržište pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i  

        poslovne korisnike 
     - zahtjev HAKOM-a 
     - mišljenje; dostavlja se 

 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 27. prosinca 2017. zahtjev 
Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim traži mišljenje 
Agencije o zaključcima iz prijedloga odluke od 20. prosinca 2017. (dalje: Prijedlog Odluke) s 
pripadajućim dokumentom „Tržište pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za 
privatne i poslovne korisnike“. Naime, Prijedlogom Odluke, HAKOM je utvrdio kako je 
mjerodavno tržište pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i 
poslovne korisnike podložno prethodnoj regulaciji jer su istodobno zadovoljena sva tri mjerila 
iz članka 53. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, broj: 73/08, 
90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK).  
 
Nadalje, Prijedlogom Odluke određuje se kako su Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta 
Frangeša Mihanovića 9 (dalje: HT) i njegova povezana društva Iskon Internet d.d., Zagreb, 
Garićgradska 18 (dalje: Iskon) i OT-Optima Telekom d.d., Zagreb, Bani 75/a (dalje: Optima), 
operatori sa značajnom tržišnom snagom na tržištu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na 
fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike te im se određuju odgovarajuće regulatorne 
obveze. 
  
Agencija je izvršila uvid u Prijedlog Odluke te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag.iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, zamjenica 
predsjednika Vijeća, mr.sc. Ljiljana Pavlic, mr.sc. Tatjana Peroković i Denis Matić, dipl.iur., 
članovi Vijeća, sa 1/2018. sjednice, održane 24. siječnja 2018., temeljem članaka 25. stavka 
1., 30. točke 7. i članka 31. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj: 79/09 i 
80/13), donijela sljedeće  
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MIŠLJENJE 
 

I. U odnosu na zaključke o mjerodavnom tržištu iz Prijedloga Odluke, Agencija nema 
primjedbi; 
 

II. U odnosu na zaključke o utvrđivanje operatora sa značajnom tržišnom snagom iz 
Prijedloga Odluke, Agencija nema primjedbi. Međutim, s obzirom na činjenicu kako 
se predmetna analiza tržišta odnosi na buduće razdoblje, potrebno je cijeniti 
rješenja Agencije (KLASA: UP/I 034-03/2013-02/007, URBROJ: 580-06/41-14-096 
od 19. ožujka 2014. i KLASA: UP/I 034-03/2013-02/007, URBROJ: 580-11/41-17-
239 od 9. lipnja 2017.) odnosno kako HT upravlja Optimom ograničeno vremensko 
razdoblje i sukladno mjerama određenim navedenim rješenjima Agencije; 

 
III. U odnosu na zaključak o određivanju regulatornih obveza za operatora Optima, 

Agencija ukazuje kako regulatorne obveze moraju biti razmjerne cilju i svrsi koji se 
njima želi postići. Pritom, potrebno je uzeti u obzir mjere i njihovo vremensko 
trajanje, a koje su određene rješenjima Agencije, navedenim u točki II. izreke ovog 
mišljenja.   

 
 
Obrazloženje 
 
HAKOM je, sukladno članku 53. stavku 2. ZEK-a, proveo postupak analize tri mjerila (dalje: 
Test tri mjerila) u svezi mjerodavnog tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj 
lokaciji za privatne i poslovne korisnike budući da su od zadnje analize ovog tržišta prošle tri 
godine.  
 
U provedbi postupka analize tržišta, HAKOM je sukladno članku 53. stavku 1. ZEK-a u svezi 
s člankom 52. stavkom 6. ZEK-a osobito vodio računa o primjeni mjerodavne Preporuke 
Europske komisije o mjerodavnim tržištima podložnima prethodnoj (ex ante) regulaciji (dalje: 
Preporuka EK) i mjerodavnim Smjernicama Europske komisije o analizi tržišta i utvrđivanju 
značajne tržišne snage sukladno zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke 
komunikacijske mreže i usluge. S obzirom da se tržište pristupa javnoj komunikacijskoj mreži 
na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike prema Preporuci EK ne nalazi na popisu 
tržišta podložnih prethodnoj regulaciji, HAKOM je proveo postupak Testa tri mjerila sukladno 
članku 53. stavku 2. ZEK-a radi utvrđivanja je li navedeno tržište podložno prethodnoj 
regulaciji. 
 
Nakon određivanja mjerodavnog tržišta, HAKOM je pristupio provođenju testa tri mjerila. Na 
temelju provedenog Testa tri mjerila, HAKOM je utvrdio kako je tržište pristupa javnoj 
komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike podložno prethodnoj 
regulaciji jer su istovremeno zadovoljena sva tri mjerila iz članka 53. stavka 2. ZEK-a. 
 
Nadalje, HAKOM je na temelju određenih mjerila iz članka 55. stavka 3. ZEK-a, utvrdio da su 
HT i njegova povezana društva Iskon i Optima, operatori sa značajnom tržišnom snagom na 
tržištu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike.  
 
U zemljopisnoj dimenziji, HAKOM je mjerodavno tržište odredio nacionalni teritorij Republike 
Hrvatske.  
 
Slijedom izvršenog uvida u dostavljenu dokumentaciju, Agencija u odnosu na određivanje 
mjerodavnog tržišta, ističe kako je isto uređeno posebnim propisima o elektroničkim 
komunikacijama, odnosno odredbama ZEK-a, a što je u isključivoj nadležnosti HAKOM-a kao 
ex ante regulatora.  
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Stoga je Agencija zaključila kao u točki I. izreke ovog mišljenja. 
 
U odnosu na određivanje operatora za značajnom tržišnom snagom, Agencija ističe kako je 
isto uređeno posebnim propisima o elektroničkim komunikacijama, odnosno odredbama ZEK-
a, a što je u isključivoj nadležnosti HAKOM-a kao ex ante regulatora. Stoga, u tom dijelu, 
Agencija nema primjedbi. 
 
Međutim, s obzirom na činjenicu kako se predmetna analiza tržišta odnosi na buduće 
razdoblje, Agencija ističe kako je potrebno cijeniti rješenja Agencije (KLASA: UP/I 034-
03/2013-02/007, URBROJ: 580-06/41-14-096 od 19. ožujka 2014. i KLASA: UP/I 034-03/2013-
02/007, URBROJ: 580-11/41-17-239 od 9. lipnja 2017.) odnosno činjenicu kako HT upravlja 
Optimom ograničeno vremensko razdoblje i sukladno mjerama određenim navedenim 
rješenjima Agencije. 
 
Stoga je Agencija zaključila kao u točki II. izreke ovog mišljenja.  
 
U odnosu na određivanje regulatornih obveza za poduzetnika Optima, Agencija ovdje ukazuje 
na gore navedeno Rješenje Agencije (KLASA: UP/I 034-03/2013-02/007, URBROJ: 580-
06/41-14-096 od 19. ožujka 2014.; dalje: Rješenje I.) odnosno njime određene mjere, uvjete i 
rokove. Naime, Rješenjem I. Agencija je koncentraciju poduzetnika HT i Optime, ocijenila 
uvjetno dopuštenom uz ispunjavanje sveobuhvatnih mjera i uvjeta kako bi se otklonili mogući 
negativni učinci koncentracije na tržišno natjecanje. Određenim mjerama koje sadrže 
kvantitativne i kvalitativne pokazatelje praćenja, HT se obvezao da će osigurati upravljanje 
Optimom za vrijeme trajanja koncentracije kako bi se osiguralo, u okviru mogućeg, a s obzirom 
na ranije trendove poslovanja Optime, Optimine obveze iz predstečajne nagodbe, razvoj tržišta 
i tržišnih trendova te gospodarsku situaciju, da na kraju trajanja razdoblja koncentracije 
Optimina imovina nije podkapitalizirana u odnosu na stanje Optimine imovine na početku 
razdoblja koncentracije te da Optimina imovina sudjeluje, najmanje u sličnim omjerima, u 
odnosu na tržište na kraju razdoblja trajanja koncentracije kao i na početku razdoblja trajanja 
koncentracije. Naime, u predmetnom Rješenju I., određene mjere, uvjeti i rokovi, imaju za cilj 
osiguranje zasebnosti poslovanja Optime na mjerodavnom tržištu. Također, HT se 
prihvaćanjem mjera iz Rješenja I. obvezao da tijekom trajanja koncentracije neće omogućiti 
Optimi povoljniji tretman u pogledu pružanja veleprodajnih usluga HT-a u odnosu na ostale 
operatore prisutne na mjerodavnom tržištu. 
 
Dodatno, Agencija ističe kako je prilikom određivanja regulatornih obveza za Optimu potrebno 
cijeniti i rješenje Agencije kojim je djelomično ukinula Rješenje I. (KLASA: UP/I 034-03/2013-
02/007, URBROJ: 580-11/41-17-239 od 9. lipnja 2017.; dalje: Rješenje II.) budući da je 
Agencija utvrdila kako sudionici koncentracije nisu mogli ispuniti neke od uvjeta u za to 
predviđenim rokovima zbog okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti niti izbjeći i ne ovise o volji 
stranke.  
 
Također, Agencija ovdje ističe kako je donijela rješenje (KLASA: UP/I 034-03/2016-02/006, 
URBROJ: 580-11/41-17-189, od 9. lipnja 2017.; dalje: Rješenje Optima-H1) kojim je ocijenila 
uvjetno dopuštenom koncentraciju poduzetnika koja nastaje pripajanjem poduzetnika H1 d.d. 
Optimi d.d. U Rješenju Optima-H1, Agencija je istaknula kako je kod ocjene uvjetne 
dopuštenosti predmetne koncentracije, osobito uzela u obzir i činjenicu ograničenog trajanja 
koncentracije HT-a i Optime, odnosno činjenicu privremenog karaktera navedene 
koncentracije. Rješenjem Optima-H1 također su određene mjere, uvjeti i rokovi koje 
poduzetnici moraju ispuniti kako bi se otklonili mogući negativni učinci koncentracije na tržišno 
natjecanje.  
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Dodatno, Agencija opreza radi ističe kako prihvaćene mjere iz gore navedenih rješenja 
Agencije, koja su sudionici koncentracije dužni ispuniti kako bi se otklonili mogući negativni 
učinci koncentracije na tržišno natjecanje, imaju za cilj osiguranje zasebnosti poslovanja 
Optime na mjerodavnom tržištu.   
 
Slijedom navedenog, Agencija predlaže da HAKOM pri zaključivanju, odnosno kod 
određivanja regulatornih obveza Optimi uzme u obzir gore navedeno. Drugim riječima, 
Agencija smatra ispravnim da se pri određenju regulatornih obveza uzmu u obzir sve činjenice 
koje se odnose na pojedinog operatora, a koje se u slučaju Optime mogu razlikovati među 
ostalim zbog činjenice uvjetno dopuštene koncentracije poduzetnika HT i Optime te mjera i 
uvjeta koje su određene gore navedenim rješenjima Agencije. 
 
Stoga je Agencija zaključila kao u točki III. izreke ovog mišljenja. 
 
Dodatno, Agencija ističe kako je potrebno razlikovati postupak analize tržišta elektroničkih 
komunikacija radi određivanja operatora sa značajnom tržišnom snagom te sukladno tome 
određivanje regulatornih obveza koje provodi HAKOM u dijelu ex ante regulacije tržišta u 
smislu odredaba ZEK-a u odnosu na nadležnost Agencije kao u dijelu ex post regulacije tržišta 
u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Naime, Agencija u konkretnim postupcima 
vezanim uz poduzetnike koji djeluju na tržištu elektroničkih komunikacija, u svakom pojedinom 
slučaju individualno utvrđuje mjerodavno tržište u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja 
čija primjena je u nadležnosti ove Agencije, koje se ne mora nužno poklapati s mjerodavnim 
tržištima koja je HAKOM utvrdio ex ante. 
 
 
 

Predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag.iur. 


