
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: UP/I 034-03/17-01/024 
URBROJ: 580-10/76-2018-009 
Zagreb, 7. svibnja 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 VIPnet 
d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1, 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. i mr. sc. Ljiljana Pavlic, članovi Vijeća, sa 
sjednice 8/2018., održane 7. svibnja 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 11. i 12. prosinca 2017., 
sukladno članku 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09 i 80/13; 
dalje: ZZTN), inicijativu i dopunu inicijative poduzetnika Magic Net d.o.o., sa sjedištem u 
Ludbregu, Koprivnička 17c (dalje: Magic Net ili podnositelj inicijative), za pokretanje postupka 
utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja protiv poduzetnika VIPnet d.o.o., sa sjedištem u 
Zagrebu, Vrtni put 1 (dalje: VIPnet). 
 
Podnositelj inicijative, u bitnome, navodi da je VIPnet, zajedno s povezanim poduzetnikom 
B.net-om, zanemario načelo troškovne usmjerenosti te da formira predatorske cijene s ciljem 
uništavanja konkurenata na teritoriju Republike Hrvatske, a naprijed opisano postupanje 
provodi na području Grada Varaždina i Varaždinske županije kako bi naštetio Magic Netu. 
 
U prilog navedenome, Magic Net dostavio je presliku Posebne ponude Turbo 3D 
(TV+Internet+Telefon) B.net-a za stanare na adresama [...] u Varaždinu i [...] u Varaždinu, obje 
važeće do 31. prosinca 2017. 
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2. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu 
 
Kako bi se utvrdile sve činjenične i pravne okolnosti u svrhu utvrđivanja ima li u konkretnom 
slučaju uvjeta za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja 
tržišnog natjecanja, sukladno odredbi članka 39. ZZTN-a, a u svezi s člankom 13. ZZTN-a, 
odnosno je li u predmetnoj upravnoj stvari riječ o zlouporabi vladajućeg položaja poduzetnika 
VIPnet, Agencija je koristila dostupne podatke o istraživanju tržišta telekomunikacijskih usluga 
u predmetima KLASA: UP/I 034-03/13-01/007 i KLASA: UP/I 034-03/2012-01/023 te je, na 
temelju odredbe članka 32. točke 1. a) i b) ZZTN-a, dopisima od 15. siječnja 2018. i 8. ožujka 
2018. zatražila stručnu i tehničku pomoć od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne 
djelatnosti, sa sjedištem u Zagrebu, Roberta Frangeša Mihanovića 9 (dalje: HAKOM). 
 
Također, Agencija je tijekom postupka i prilikom izrade pravne i ekonomske analize u ovom 
predmetu izvršila uvid u primjere iz poredbene prakse, i to u presude Suda Europske unije u 
predmetu United Brands Company i United Brands Continentaal BV protiv Komisije (C-27/76, 
ECLI:EU:C:1978:22, paragraf 65.) i predmetu Hoffmann-La Roche & Co. AG protiv Komisije 
(C-85/76, ECLI:EU:C:1979:36, paragraf 41.). 
 
Dopisima zaprimljenim u Agenciji 20. ožujka 2018. i 6. travnja 2018., HAKOM je udovoljio 
traženju Agencije te se očitovao kako slijedi. 
 
VIPnet je, sukladno članku 42.a stavku 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne 
novine, broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), 27. studenoga 2017. 
obavijestio HAKOM o promotivnoj ponudi prema kojoj novi korisnik, uz ugovornu obvezu od 
24 mjeseca, za uslugu Turbo 3D (TV + internet + telefon) ostvaruje 50% popusta na mjesečnu 
naknadu usluge tijekom 12 mjeseci te njegova mjesečna naknada iznosi 134,50 kn, uz 
primjenu sljedeće napomene: „Za ciljanje skupine korisnika i/ili za nova područja pokrivanja 
kabelskom i svjetlovodnom mrežom omogućena je i ponuda dodatnih pogodnosti u pogledu 
trajanja promocije, ugovorne obveze i popusta koji može iznositi i do 50% mjesečne naknade 
određene usluge te može biti ograničena na određeno područje. Pri tome Vipnet primjenjuje 
iste pogodnosti za iste vrste korisnika obuhvaćene posebnim ponudama. Korisnicima takvih 
ponuda uvjeti istih bit će transparentno iskazani na zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog 
ugovora.“ 
 
Vezano na navedeno, HAKOM smatra kako je u konkretnom slučaju VIPnet postupio u skladu 
s prijavljenom ponudom s obzirom na činjenicu da je rečeni poduzetnik u naprijed navedenoj 
obavijesti stavio napomenu u kojoj stoji da može, za ciljane skupine korisnika i/ili za nova 
područja pokrivanja kabelskom i svjetlovodnom mrežom, ponuditi i dodatne pogodnosti. U 
prilog navedenom, HAKOM je dostavio presliku cjenika usluga koji je B.net dostavio na uvid 
tom tijelu, sukladno obvezama iz članka 42.a stavka 4. ZEK-a, iz kojega je razvidna predmetna 
promotivna ponuda. 
 
3. Činjenice utvrđene tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu 
 
S obzirom na sadržaj predmetne inicijative, riječ je o ponudi usluge naziva „Turbo 3D“ koja 
predstavlja paket usluga, pri čemu se taj paket sastoji od tri usluge i to: 

1. telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj 
lokaciji, 

2. usluge širokopojasnog pristupa internetu te 
3. usluge prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade („Pay-TV“ usluga). 

 
Slijedom navedenoga, Agencija je analizirala položaj VIPnet grupe na tržištima na kojima se 
pružaju gore navedene usluge i to na: 

1. tržištu javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koji se 
pruža na fiksnoj lokaciji, 
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2. tržištu maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu i 
3. tržištu prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade („Pay-TV“ tržište). 

 
Naime, 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 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. 
 
U smislu članka 12. ZZTN-a pretpostavlja se da je poduzetnik u vladajućem položaju ako se 
zbog svoje tržišne snage može ponašati na mjerodavnom tržištu u značajnoj mjeri neovisno o 
svojim stvarnim ili mogućim konkurentima, potrošačima, kupcima ili dobavljačima. 
 
Tržišni udjeli predstavljaju korisnu prvu indikaciju o strukturi tržišta i relativnoj snazi različitih 
poduzetnika koji djeluju na mjerodavnom tržištu. Niski tržišni udjeli općenito su dobar 
pokazatelj nepostojanja značajne tržišne snage te vladajući položaj vjerojatno neće nastati ako 
je tržišni udjel poduzetnika ispod 40% na mjerodavnom tržištu. 
 
Tako je Sud Europske unije u predmetu United Brands definirao vladajući položaj kao položaj, 
cit.: „gospodarske moći koju uživa poduzetnik, koja mu omogućava da spriječi održavanje 
učinkovitog tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, dajući mu snagu da se ponaša, u 
značajnoj mjeri, neovisno od njegovih konkurenata, njegovih kupaca te konačno od 
potrošača.“ 
 
Sukladno članku 13. stavku 2. Uredbe o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta (Narodne 
novine, broj 9/11; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu), tržišni udjel izračunava se na temelju 
vrijednosti proizvodnje i/ili prodaje (izražene u kunama) ili na temelju obujma (količina) 
proizvodnje i/ili prodaje (izražene u broju komada ili drugim mjernim jedinicama). 
 
U Tablicama 1., 2. i 3. prikazan je tržišni udjel operatora koji djeluju ili su djelovali na gore 
navedenim tržištima u razdoblju od 2011. do rujna 2017. Tržišni udjeli izračunati su na temelju 
ostvarenih prihoda od pružanja mjerodavnih usluga. 
 
Tablica 1.  Tržišni udjeli na tržištu javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili 

međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji 
 

[...] 

 
 

Izvor:  Podnesak HAKOM-a od 13. lipnja 2016. u predmetu KLASA: UP/I 034-03/13-01/007 i od 26. siječnja 2018. 

u predmetu KLASA: UP/I 034-03/17-01/024 

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 

 

Tablica 2. Tržišni udjeli na tržištu maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu 

 

[...] 

 
 

Izvor:  Podnesak HAKOM-a od 13. lipnja 2016. u predmetu KLASA: UP/I 034-03/13-01/007 i od 26. siječnja 2018. 

u predmetu KLASA: UP/I 034-03/17-01/024 

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 

 

Tablica 3. Tržišni udjeli na tržištu prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade 

 

[...] 
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Izvor:  Podnesak HAKOM-a zaprimljen u Agenciji 17. veljače 2016. i 5. siječnja 2018. u predmetu KLASA: UP/I 

034-03/2012-01/023. 

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 

 

U gornjim tablicama prikazani su tržišni udjeli poduzetnika na razini Republike Hrvatske. 
 

Sud Europske unije konzistentno tijekom posljednjih 25 godina drži stav da su visoki tržišni 
udjeli te visoka razlika udjela u odnosu na najjačeg konkurenta sami po sebi dovoljni za 
utvrđenje postojanja vladajućeg položaja. Naime, u presudi u predmetu Hoffmann-La Roche 
Co. AG Sud je naveo da „iako značaj tržišnih udjela može varirati od tržišta do tržišta, može 
se legitimno zauzeti stajalište da je vrlo visok udio sam po sebi, osim u posebnim okolnostima, 
dokaz postojanja vladajućeg položaja.“ 
 
Uzimajući u obzir kriterije koji proističu iz pravne stečevine Europske unije te podatke 
prikazane u gornjim tablicama, proizlazi da se VIPnet ne nalazi u vladajućem položaju niti na 
jednom od relevantnih maloprodajnih tržišta. S obzirom na to da je tržišni udjel [...]na svakom 
od promatranih tržišta barem dvostruko viši od udjela VIPnet-a, realno je za pretpostaviti da 
se VIPnet ne može na tržištu ponašati neovisno o poduzetnicima [...]. Stoga se može zaključiti 
da se VIPnet ne nalazi u vladajućem položaju niti na jednom promatranom tržištu u Republici 
Hrvatskoj. 
 
Nadalje, iz predmeta klase: UP/I 034-03/17-01/010 koji je pokrenut također na inicijativu Magic 
Neta, Agencija raspolaže dokumentacijom i podacima iz kojih nedvojbeno proizlazi da na 
području Grada Varaždina [...] snažno cjenovno konkurira Magic Netu i svim drugim 
sudionicima na gore navedenim tržištima, a što je predmet ispitnog postupka pred Agencijom.  
 
Otuda se može zaključiti kako se i u slučaju uže definiranog mjerodavnog tržišta (primjerice 
područje Varaždinske županije ili Grada Varaždina) VIPnet, odnosno B.net kao dio VIPnet 
grupe, ne bi mogao ponašati neovisno o svojem konkurentu [...]. 
 
Tome valja dodati kako i HAKOM smatra da je, sukladno obvezama iz članka 42.a stavka 4. 
ZEK-a, u konkretnom slučaju VIPnet postupio u skladu s prijavljenom ponudom. 
 
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 8/2018., održanoj 7. svibnja 
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 VIPnet, 
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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Agencija je utvrdila da u konkretnom slučaju poduzetnik VIPnet, u smislu članka 12. ZZTN-a, 
nema vladajući položaj niti na jednom analiziranom tržištu. Stoga nije ispunjena osnovna 
pretpostavka za utvrđenje zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 13. ZZTN-a, 
odnosno rečeni poduzetnik nije niti mogao počiniti zlouporabu vladajućeg položaja. 
 
Osim toga, posebni sektorski regulator naveo je da je, sukladno članku 42. a stavku 4. ZEK-a, 
VIPnet postupio u skladu s prijavljenom ponudom budući da je stavio napomenu u kojoj stoji 
da može, za ciljane skupine korisnika i/ili za nova područja pokrivanja kabelskom i 
svjetlovodnom mrežom, ponuditi i dodatne pogodnosti. 
 
Stoga postupanje VIPnet-a 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: 
 
Sukladno članku 53. ZZTN-a, podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu izuzeti su od 
objavljivanja te su u tekstu navedeni podaci označeni [...]. 
 


