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PREDMET: Tržište veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji  
               - zahtjev HAKOM-a  

- mišljenje; dostavlja se 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je 11. veljače 2020. zahtjev 
Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim traži mišljenje AZTN-
a o zaključcima iz Prijedloga odluke kojom se utvrđuje mjerodavno tržište veleprodajnog 
visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji, a čiji sastavni dio je pripadajući 
dokument analize tržišta (KLASA: UP/I-344-01/18-03/05, URBROJ: 376-11-18-1 od 14. prosinca 
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 u svezi utvrđivanja i određivanja mjerodavnog tržišta te procjene 
postojanja značajne tržišne snage operatora. 
 
AZTN je izvršio uvid u dostavljeni Prijedlog Odluke te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja u sastavu: 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 i 80/13; dalje: ZZTN), sa 9./2020. sjednice, održane 12. ožujka 2020. donio sljedeće 
 
MIŠLJENJE 
 
AZTN nema primjedbi na zaključke iz Prijedloga Odluke, a koji se odnose na utvrđivanje i 
određivanje mjerodavnog tržišta te procjenu značajne tržišne snage operatora. 
 
Obrazloženje 
 
Temeljem članka 53. stavka 1. ZEK-a, HAKOM je pokrenuo postupak utvrđivanja mjerodavnog 
tržišta veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji, po službenoj 
dužnosti. Riječ je o tržištu koje je podložno prethodnoj regulaciji. 
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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 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.  
 
U postupku određivanja mjerodavnog tržišta, HAKOM je, sukladno članku 54. stavku 3. ZEK-a, 
odredio dimenziju usluga i zemljopisnu dimenziju mjerodavnog tržišta. Temeljem provedene 
analize, HAKOM je zaključio da mjerodavno tržište veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji 
se pruža na fiksnoj lokaciji sastoji od:  

• usluge veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa, 

• usluge dijela veleprodajnog visokokvalitetnog pristupnog proizvoda i 

• usluge visokokvalitetnog pristupa koju operatori pružaju za vlastite potrebe 
u dijelu koji se odnosi na zaključni segment neovisno o tome radi li se o uslugama 
visokokvalitetnog pristupa realiziranim putem Ethernet prijenosne tehnologije, xWDM tehnologije 
ili o tradicionalnim digitalnim vodovima, i to bez obzira na prijenosni kapacitet i prijenosni medij 
pri čemu se krajnje (tj. priključne) točke nalaze unutar područja RH. 
 
Nadalje, HAKOM je odredio da je mjerodavno tržište u zemljopisnoj dimenziji nacionalni teritorij 
Republike Hrvatske. 
 
Nakon što je odredio mjerodavno tržište, HAKOM je, na temelju određenih mjerila iz članka 55. 
stavka 3. ZEK-a, odredio HT operatorom sa značajnom tržišnom snagom na tržištu veleprodajnog 
visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji. 
 
Slijedom navedenoga, AZTN je donio mišljenje kao u izreci.  
 
AZTN ističe kako u konkretnim postupcima u svezi poduzetnika koji djeluju na tržištu elektroničkih 
komunikacija, temeljem propisa o zaštiti tržišnog natjecanja za čiju primjenu je nadležan, u 
svakom pojedinom predmetu koji se vodi pred AZTN-om utvrđuje mjerodavno tržište. Pritom, 
AZTN ističe kako se mjerodavno tržište koje utvrdi u konkretnom slučaju, ne mora nužno poklapati 
s mjerodavnim tržištima koja je HAKOM utvrdio ex ante. 

 
 

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

 
 

 


