
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: UP/I 034-03/17-01/026 

URBROJ: 580-10/76-2018-004 

Zagreb, 24. siječnja 2018. 

 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 31., članka 38. stavaka 5. i 9. te 
članka 58. stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09 
i 80/13), postupajući po inicijativi poduzetnika Magic Net d.o.o., sa sjedištem u Ludbregu, 
Koprivnička 17c, za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili 
narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Iskon 
internet d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Garićgradska 18, na temelju odluke Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja, u sastavu: Mladen Cerovac, mag. iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, 
dipl. iur., zamjenica predsjednika Vijeća, Denis Matić, dipl. iur., mr. sc. Ljiljana Pavlic i mr. sc. 
Tatjana Peroković, članovi Vijeća, sa sjednice 1/2018., održane 24. siječnja 2018., donosi 
sljedeće 
 
 
RJEŠENJE  
 
Inicijativa se odbacuje jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 
 
 
Obrazloženje 
 
1. Inicijativa za pokretanje postupka 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je dana 20. prosinca 2017., 
sukladno članku 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09 i 80/13; 
dalje: ZZTN), inicijativu poduzetnika Magic Net d.o.o., sa sjedištem u Ludbregu, Koprivnička 
17c (dalje: Magic Net), za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja 
protiv poduzetnika Iskon internet d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Garićgradska 18 (dalje: Iskon). 
 
Podnositelj inicijative Agenciji upućuje zahtjev za preispitivanje opravdanosti i motiva kreiranja 
cijena na tržištu telekomunikacijskih usluga od strane Iskona i Hrvatskog Telekoma d.d., sa 
sjedištem u Zagrebu, Roberta Frangeša Mihanovića 9 (dalje: HT). 
 
U tom smislu traži od Agencije da ista provjeri i preispita jesu li navedene cijene koje se nude 
na tržištu za poslovne korisnike dozvoljene od strane HAKOM-a te dodatno objašnjenje. U 
svrhu naprijed navedenog, podnositelj inicijative dostavio je presliku elektroničke 
korespondencije poduzetnika Iskon s ponudom koja se u bitnome sastoji od ponude paketa 
BIZ.NET 200 za jednog poslovnog korisnika s adresom u Varaždinu (Trakošćanska 16B). 
Inicijativa je osim Agenciji, upućena i HAKOM-u s naslovom „predatorsko formiranje cijena / 
Hrvatski Telekom d.d. - (Iskon)“. 
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2. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu 
 
Kako bi utvrdila postoje li u konkretnom slučaju uvjeti za pokretanje postupka po predmetnoj 
inicijativi te s obzirom na to da je u konkretnom slučaju riječ o materiji koja zahtjeva posebna 
stručna znanja i detaljno poznavanje načina funkcioniranja tržišta elektroničke komunikacije, 
sukladno odredbi članka 39. ZZTN-a, a vezano uz članak 13. ZZTN-a, Agencija je, na temelju 
odredbe članka 32. točke 1. a) i b) ZZTN-a, dopisom od 27. prosinca 2017. zatražila stručnu i 
tehničku pomoć od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, sa sjedištem u 
Zagrebu, Roberta Frangeša Mihanovića 9 (dalje: HAKOM). 
 
Pored navedenog, Agencija je izvršila uvid u mrežne stranice Magic Neta i javno objavljeni 
cjenik usluga. 
 
U podnesku zaprimljenom u Agenciji 5. siječnja 2018. HAKOM je naveo da je analizom tržišta 
veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i veleprodajnog središnjeg 
pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište, a u okviru obveze 
nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva, odredio HT-u i društvima pod njegovom 
kontrolom (Iskon i OT-Optima Telekom d.d.), obvezu provođenja testa istiskivanja marže za 
cijene usluga na pripadajućoj maloprodajnoj razini. 
 
Nadalje, HAKOM objašnjava kako rečena obveza znači da su HT i operatori pod njegovom 
kontrolom obvezni nove pakete i/ili promjene na postojećim paketima dostaviti HAKOM-u na 
provjeru najkasnije 8 dana prije objave u službenom cjeniku. U ostavljenom roku HAKOM 
provjerava ima li paket zadovoljavajuću marginu, odnosno pokrivaju li prihodi troškove 
ponude/paketa na način da margina bude pozitivna. Ako HAKOM utvrdi da ponuda/paket koji 
se namjerava nuditi nema zadovoljavajuću marginu, operator može s njim ne „izaći" na tržište 
ili ga korigirati na način da margina bude pozitivna, odnosno da isti zadovoljava test istiskivanja 
marže. 
 
HAKOM navodi da mu je paket iz upita Agencije, BIZ.NET 200, kako osnovni, tako i s 
umanjenom mjesečnom naknadom uz ugovornu obvezu od 24 mjeseca, dostavljen na provjeru 
7. i 22. studenoga 2017. Provjerom je utvrđeno da obje ponude imaju zadovoljavajuću marginu 
te su iste objavljene u cjeniku Iskona 16. studenoga i 1. prosinca 2017. 
 
Dodatno, HAKOM je napomenuo da je prilikom provođenja testa istiskivanja maže uzeta u 
obzir veleprodajna naknada iz promotivne ponude HT-a objavljena u Standardnoj ponudi za 
uslugu Veleprodajnog širokopojasnog pristupa u primjeni od 18. rujna 2017. za operatore koji 
ugovore uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa temeljem FTTH rješenja u skladu s 
pravilima predmetne promotivne ponude. 
 
3. Činjenice utvrđene tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu 
 
Uvidom u cjenik objavljen na internetskim stranicama Magic Neta, utvrđeno je kako rečeni 
poduzetnik nudi uslugu širokopojasnog pristupa internetu u optičkoj mreži Home Net Solo L, 
koja sadrži neograničeni internetski promet i internetsku brzinu od 300/150 Mbps D/U, po cijeni 
od 199,00 kuna s PDV-om i bez ugovorne obveze. 
 
Navedena usluga je kako sadržajno, tako i cjenovno usporediva s predmetnom ponudom 
Iskona, odnosno s uslugom BIZ.NET 200 koja sadrži: 

- neograničeni internetski promet, 
- optički internet do 200 Mbps/100Mbps, 
- najam bežičnog (WLAN) modema i ostale potrebne opreme, 
- 5 e-mail adresa na inet.hr domeni (100 MB mailbox po svakoj e-mail adresi), 
- e-mail zaštitu od virusa i spama. 
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Cijena paketa iznosi 159,90 kn/mj + PDV, dok cijena paketa s popustom uz ugovor na 24 
mjeseca iznosi 144,90 kn/mj + PDV. 
 
Naime, u bitnome, i jedna i druga ponuda sadrže neograničen internetski promet i usporedive 
brzine. Također, cijene su usporedive. Osnovna cijena Iskonove ponude iznosi s PDV-om oko 
200,00 kuna, što je usporedivo s ponudom Magic Neta od 199,00 kuna, dok je cijena uz obvezu 
na 24 mjeseca nešto niža i iznosi oko 181,00 kunu. 
 
Međutim, ugovorna obveza na 24 mjeseca mijenja iznose jednokratne naknade za uključenje 
usluge iz ponude Iskona i to na sljedeći način: 
 
Uz ugovornu obvezu 24 mj.  

- Uključenje TEL/NET usluge 50 kn+PDV, 
- Uključenje TV usluge 0,80 kn + PDV. 

 
Uz ugovornu obvezu 12 mj. 

- Uključenje TEL/NET usluge 320,00 kn+PDV, 
- Uključenje TV usluge 160,00 kn + PDV. 

 
Bez ugovorne obveze 

- Uključenje TEL/NET usluge 480,00 kn+PDV, 
- Uključenje TV usluge 240,00 kn + PDV. 

 
S druge strane, Magic Net ne nudi usluge uz ugovornu obvezu na određeni broj mjeseci, već 
bez ugovorne obveze, što je stvar njegovog vlastitog odabira poslovne strategije. Prema 
cjeniku Magic Neta, isti opremu naplaćuje u slučaju da korisnik nije omogućio odnošenje 
opreme ili je osobno nije vratio zbog oštećenja, gubitka ili slično. Jednokratne naknade za 
priključenje Magic Net naplaćuje prema cjeniku (točka 8. cjenika). Primjerice, priključenje 
wireless pristupne točke naplaćuje 300,00 kn s PDV-om, a konfiguraciju WLAN bežičnog 
routera 50,00 kn s PDV-om. 
 
Iz navedenog proizlazi da je i cijena opreme i jednokratnih naknada također usporediva, uz 
napomenu da je odluka Magic Neta da ne sklapa ugovore s korisnicima uz obvezu na određen 
broj mjeseci stvar njegova poslovnog izbora. 
 
4. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
Na temelju dostavljene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja tijekom prethodnog 
ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), 
sukladno ovlastima iz članka 27. i članka 31. ZZTN-a, na sjednici 1/2018., održanoj 24. siječnja 
2018., razmatralo je navedeni predmet te je donijelo odluku da se inicijativa poduzetnika Magic 
Net, u smislu članka 38. stavaka 5. i 9. ZZTN-a, odbaci jer ne postoje uvjeti za pokretanje 
postupka Agencije po službenoj dužnosti radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili 
narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Iskon, u 
smislu članka 39. ZZTN-a, a primjenom članka 13. ZZTN-a. 
 
Vijeće svoju odluku obrazlaže kako slijedi. 
 
Sukladno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, da bi bila riječ o sprječavanju, ograničavanju 
ili narušavanju tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja moraju istodobno biti 
ispunjena dva kumulativna uvjeta i to: da se konkretan poduzetnik nalazi u vladajućem 
položaju na mjerodavnom tržištu u smislu članka 12. ZZTN-a te da taj vladajući položaj 
zlouporabljuje na neki od načina navedenih u članku 13. ZZTN-a. 
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HAKOM je naveo da je analizom tržišta veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj 
lokaciji i veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za 
masovno tržište, a u okviru obveze nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva, 
odredio HT-u i društvima pod njegovom kontrolom (Iskon i OT-Optima Telekom d.d.), obvezu 
provođenja testa istiskivanja marže za cijene usluga na pripadajućoj maloprodajnoj razini. 
 
Nadalje, HAKOM se očitovao da Iskon pružajući uslugu BIZ.NET 200 ostvaruje 
zadovoljavajuću marginu, što isključuje mogućnost postojanja predatorskih cijena, a, pored 
navedenog, Magic Net cjenovno i sadržajno ima usporedivu ponudu onoj Iskonovoj, što 
ukazuje na zaključak da se može tržišno natjecati s Iskonom. 
 
Razmatranjem cjelokupne problematike Agencija je ocijenila kako u konkretnom slučaju nema 
indicija da je Iskon zlouporabio vladajući položaj na predmetnom tržištu primjenom 
predatorskih cijena, u smislu članka 13. ZZTN-a. 
 
Stoga postupanje Iskona sa stajališta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja nije sporno. 
 
Slijedom navedenog, Agencija je na temelju odluke Vijeća, a primjenom članka 38. stavka 5. 
ZZTN-a, odlučila kao u izreci ovoga rješenja. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali podnositelj inicijative može tužbom pokrenuti 
upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana 
od dana dostave ovoga rješenja. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


