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

 -  dopuna mišljenja; dostavlja se 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 31. listopada 2018. zahtjev 
Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim traži dopunu 
mišljenja Agencije (KLASA: 034-08/18-01/075, URBROJ: 580-15/26-18-002 od 11. listopada 
2018.; dalje: Mišljenje) o zaključcima u dokumentu „Tržište veleprodajnog završavanja 
glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži“ (dalje: Analiza tržišta) koji se odnose na procjenu 
postojanja operatora sa značajnom tržišnom snagom.   
 
Agencija je dodatno izvršila uvid u prijedlog 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), a koji je 
HAKOM dostavio dopisom (KLASA: UP/I-344-01/18-03/03 URBROJ: 376-11-18-2 od 28. rujna 
2018.).  
 
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 
29./2018. sjednice, održane 14. studenoga donijela sljedeću  
 
DOPUNU MIŠLJENJA 
 
Agencija nema primjedbi na zaključke iz Prijedloga Odluke, a koji se odnose na procjenu 
postojanja operatora sa značajnom tržišnom snagom.  
 
Obrazloženje 
 
Dana 1. listopada 2018. Agencija je zaprimila zahtjev HAKOM-a kojim se traži mišljenje 
Agencije o zaključcima iz Prijedloga 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 je zatražio mišljenje Agencije u svezi utvrđivanja mjerodavnog 
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tržišta.  U svezi predmetnog zahtjeva HAKOM-a, Agencija je dana 11. listopada 2018. donijela 
Mišljenje. Dana 31. listopada 2018. Agencija je zaprimila zahtjev HAKOM-a kojim se traži 
dopuna Mišljenja Agencije u dijelu koji se odnosi na zaključak iz Prijedloga Odluke o procjeni 
postojanja operatora sa značajnom tržišnom snagom. 
 
Slijedom zaprimljenog zahtjeva HAKOM-a, Agencija je izvršila uvid u Prijedlog Odluke u dijelu 
koji se odnosi na zaključke HAKOM-a o procjeni postojanja operatora sa značajnom tržišnom 
snagom 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. 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, 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. 
 
Agencija je također izvršila uvid u dokument Analiza tržišta te je utvrdila kako je HAKOM u 
procjenjivanju pojedinačne značajne tržišne snage operatora na ovom mjerodavnom tržištu, 
primijenio mjerila tržišnog udjela operatora na mjerodavnom tržištu, nedostatak protutežne 
kupovne moći. 
 
Nakon što je odredio mjerodavno tržište, HAKOM je, na temelju određenih mjerila iz članka 
55. stavka 3. ZEK-a, utvrdio operatore Hrvatski Telekom d.d., Tele2 d.o.o. i A1 Hrvatska d.o.o., 
operatorima sa značajnom tržišnom snagom na tržištu veleprodajnog završavanja glasovnih 
poziva u vlastitoj mobilnoj mreži. 
 
Slijedom navedenoga, Agencija je donijela mišljenje kao u izreci.  
 
 

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

 


