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PREDMET: Tržište veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži   
                - zahtjev HAKOM-a 

 - mišljenje; dostavlja se 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 1. listopada 2018. zahtjev 
Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim traži mišljenje 
Agencije o zaključcima iz prijedloga odluke kojim se utvrđuje mjerodavno tržište veleprodajnog 
završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži, koje je podložno prethodnoj regulaciji, 
a čiji sastavni dio je pripadajući dokument analize tržišta (KLASA: UP/I-344-01/18-03/03, 
URBROJ: 376-11-18-1 od 27. rujna 2018.; dalje: Prijedlog Odluke). Pritom, na temelju članka 
54. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, br. 73/08, 90/11, 
133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), HAKOM traži mišljenje Agencije u svezi utvrđivanja 
mjerodavnog tržišta. 
 
Agencija je izvršila uvid u dostavljeni Prijedlog Odluke te je 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 za zaštitu tržišnog natjecanja, u smislu članka 25. stavka 1., članka 30. točke 10. i članka 
31. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09, 80/13; dalje: ZZTN), sa 
26/2018. sjednice, održane11. listopada 2018. donijela sljedeće 
 
MIŠLJENJE 
 
Agencija nema primjedbi na zaključke iz Prijedloga Odluke, a koji se odnose na utvrđivanje 
mjerodavnog tržišta.  
 
Obrazloženje 
 
Agencija je  izvršila uvid u Prijedlog Odluke te je utvrdila kako je HAKOM, u provedbi postupka 
analize tržišta, 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 za analizu tržišta i ocjenu značajne tržišne 
snage na temelju regulatornog okvira EU-a za elektroničke komunikacijske mreže i usluge 
(dalje: Smjernice). Budući da je riječ o mjerodavnom tržištu koje se prema Preporuci EK, nalazi 
na popisu tržišta podložnih prethodnoj regulaciji, HAKOM odlučio kako je mjerodavno tržište, 
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tržište veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži, podložno 
prethodnoj regulaciji. Pri donošenju odluke, HAKOM je uzeo u obzir stanje na tržištu 
elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u Republici Hrvatskoj. Navedena Preporuka i 
Smjernice određuju da se mjerodavno tržište i ocjena značajne tržišne snage operatora na 
mjerodavnom tržištu utvrđuju u skladu s načelima prava tržišnog natjecanja. 
 
U tom smislu, mjerodavno tržište u dimenziji roba ili usluga obuhvaća sve one proizvode i 
usluge koji su međusobno zamjenjivi, ne samo u smislu njihovih objektivnih značajki na temelju 
kojih zadovoljavaju potrebe potrošača, njihove cijene ili njihove namjene, već i u smislu 
konkurentnosti i/ili strukture ponude i potražnje na promatranom tržištu. Prilikom utvrđivanja 
mjerodavnog tržišta, potrebno je obuhvatiti one proizvode ili usluge koje krajnji potrošači 
smatraju međusobno zamjenjivima. U postupku određivanja mjerodavnog tržišta, pored 
analize značajki samog proizvoda ili usluge, njihove cijene i namjene, potrebno je analizirati 
zamjenjivost proizvoda ili usluge na strani potražnje i zamjenjivost proizvoda ili usluge na strani 
ponude. 
 
Uvidom u Prijedlog Odluke, Agencija je utvrdila kako je HAKOM pri određivanju mjerodavnog 
tržišta u dimenziji usluga proveo analizu zamjenjivosti usluga na strani potražnje na 
maloprodajnoj razini i analizu zamjenjivosti usluga na strani potražnje i ponude na 
veleprodajnoj razini.  
 
Temeljem rezultata provedene analize, HAKOM je zaključio kako mjerodavno tržište 
veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži obuhvaća sljedeće 
usluge:  
 

- završavanje glasovnih poziva u mreži operatora Hrvatski Telekom d.d.,  
- završavanje glasovnih poziva u mreži operatora Tele2 d.o.o., 
- završavanje glasovnih poziva u mreži operatora Vipnet d.o.o. (sada: A1 Hrvatska 

d.o.o.) 
 
i to neovisno o elektroničkoj komunikacijskoj mreži u kojoj je poziv započeo i korištenoj 
tehnologiji.  
 
Kao mjerodavno tržište u zemljopisnoj dimenziji, HAKOM je odredio nacionalni teritorij 
Republike Hrvatske i to za sva tri operatora koji nude svoje usluge na tržištu.  
 
Slijedom navedenoga, Agencija je donijela mišljenje kao u izreci.  
 
Agencija ističe kako u konkretnim postupcima u svezi poduzetnika koji djeluju na tržištu 
elektroničkih komunikacija, Agencija temeljem propisa o zaštiti tržišnog natjecanja za čiju 
primjenu je nadležna, u svakom pojedinom predmetu koji se vodi pred Agencijom utvrđuje 
mjerodavno tržište. Pritom, Agencija ističe kako se mjerodavno tržište koje Agencija utvrdi u 
konkretnom slučaju, ne mora nužno poklapati s mjerodavnim tržištima koja je HAKOM utvrdio 
ex ante. 
 
 

 
Predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
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