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Poštovani gospodine Gačina, 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), zaprimila je 15. rujna 2004., 
zahtjev Vijeća za telekomunikacije za izdavanjem stručnog mišljenja o mogućem 
postojanju usklađenog djelovanja postojeća dva operatera u cilju sprječavanja, 
ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja.  
 
U zahtjevu se u bitnome navodi kako je temeljem Ugovora o međusobnom 
povezivanju (dalje: Ugovor) sklopljenog između poduzetnika HT mobilne 
komunikacije d.o.o. (dalje: HTmobile d.o.o.) i poduzetnika VIPnet-a d.o.o., postojeća 
terminalna naknada za promet iz VIPnet pokretne mreže u CRONET pokretnu mrežu 
koju HT tranzitira preko svoje nepokretne mreže i obrnuto, iznosi 0, 90 kn/min u 
periodu 7-22 sata, a 0,45 kn/min u periodu 22-7 sati kao i nedjeljom i državnim 
blagdanom. Nadalje, u zahtjevu se navodi da je prijašnja terminalna naknada za 
promet iz CRONET pokretne mreže u VIPnet pokretnu mrežu koju HT tranzitira 
preko svoje nepokretne iznosila 0,45 kn/min u periodu 7-22, a 0,24 kn/min u periodu 
22-7 sati kao i nedjeljom i državnim blagdanom. Terminalna naknada za promet iz 
VIPnet pokretne mreže u CRONET pokretnu mrežu koju HT tranzitira preko svoje 
nepokretne mreže iznosila je 0,23 kn/min u periodu 7-22 sata, a 0,12 kn/min u 
periodu 22-7 sati kao i nedjeljom i državnim blagdanom. Vijeće za telekomunikacije 
drži da bi ovakvo postupanje postojećih mobilnih operatera moglo predstavljati 
diktiranje tržišnih uvjeta na način da se otežava ulazak trećeg mobilnog operatora na 
tržište Republike Hrvatske kao i sprječavnje tržišnog natjecanja u odnosu na cijene 
usluga prema krajnjim korisnicima. Također, Vijeće za telekomunikacije navodi kako 
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su navedeni poduzetnici proglašeni operatori sa znatnijom tržišnom snagom na 
tržištu međusobnog povezivanja i na tržištu javnih govornih usluga u pokretnim 
telekomunikacijskim mrežama u Republici Hrvatskoj.   
 
 
S tim u svezi, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja, temeljem ovlasti iz članka 35. 
stavka 1. točke 2. i 9. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 
122/03; dalje: ZZTN), na 27. sjednici održanoj 29. rujna 2004., donijelo sljedeće 
 
 
M I Š LJ E NJ E 
 
 
Hrvatska agencija za telekomunikacije (dalje: HAT), člankom 4. Zakona o 
telekomunikacijama ("Narodne novine", broj: 122/03; dalje ZT), utvrđena je kao 
nacionalna regulatorna agencija za obavljanje regulatornih i drugih poslova utvrđenih 
ZT, a osobito za osiguravanje i promicanje djelotvornog i učinkovitog tržišnog 
natjecanja na telekomunikacijskom tržištu sa sve sudionike, poticanje pristupa tržištu 
novih davatelja usluga, te onemogućavanja zlouporabe nadmoćnog položaja na 
telekomunikacijskom tržištu.  
 
ZZTN se kao opći propis o zaštiti prava tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj 
primjenjuje u  onim slučajevima kada pitanje tržišnog natjecanja nije uređeno drugim, 
posebnim propisom. 
 
Kako Ugovor o međusobnom povezivanju sklopljen između poduzetnika HTmobile 
d.o.o. i VIPnet d.o.o., nije dostavljen Agenciji, te kako nisu provedene ekonomske i 
pravne analize navedenog Ugovora, moguće je dati samo načelno mišljenje Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja o mogućem utjecaju navedenog Ugovora na 
ograničavanje ili sprječavanje tržišnog natjecanja. 
 
Naime, ključni kriterij za ocjenjivanje navedenog Ugovora trebala bi biti ekonomska 
analiza opravdanosti povećanja cijena međusobnog povezivanja navedenih 
poduzetnika. Razlozi takvog povećanja cijena trebali bi biti objektivno utvrđeni te 
ekonomski opravdani, u skladu s načelima za cijene međusobnog povezivanja, 
utvrđenih ZT-om i Pravilnikom o pristupu mreži i međusobnom povezivanju 
(«Narodne novine», broj 185/03). U slučaju nedostatka objektivnog i ekonomski 
opravdanog razloga povećanja cijena međusobnog povezivanja navedenih 
poduzetnika, te ako su isti u trenutku sklapanja predmetnog Ugovora imali saznanja 
o namjeri raspisivanja natječaja za ulazak novog operatera na tržište javnih govornih 
usluga u pokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj, a navedeni Ugovor su sklopili s 
ciljem otežavanja pristupa tržištu novom konkurentu, stav je Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja da bi se takav sporazum mogao okarakterizirati kao zabranjeni sporazum, 
koji kao cilj ili posljedicu ima sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog 
natjecanja na mjerodavnom tržištu. Pritom, bilo bi potrebno ispitati i ekonomsku 
opravdanost razine cijena važećih prije sklapanja navedenog Ugovora, obzirom na 
njihovo značajno uvećanje, kao i razloge za postojanje asimetričnih rješenja, 
odnosno njihove uloge u liberalizaciji tržišta. 
 
S obzirom na činjenicu da još uvijek na mjerodavnom tržištu postoje samo dva 
operatora, koji su proglašeni operatorima sa znatnijom tržišnom snagom na tržištu 
međusobnog povezivanja i na tržištu javnih govornih usluga u pokretnim 
telekomunikacijskim mrežama u Republici Hrvatskoj, navedeni poduzetnici bi, 
prilikom sklapanja ugovora kojima uređuju međusobne odnose, trebali voditi računa o 
odredbama članka 16. ZZTN koji zabranjuje zlouporabu vladajućeg položaja. 



 3

 
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja mišljenja je da konačnu ocjena o postojanju 
ograničenja, sprječavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja u konkretnom slučaju 
treba donijeti Hrvatska agencija za telekomunikacije kao nadležna regulatorna 
agencija po provedenom postupku ocjene predmetnog sporazuma.  
 
Napominjemo da je Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja ovo načelno mišljenje dalo 
isključivo s aspekta odredaba ZZTN, a na temelju podataka dostavljenih u dopisu od 
15. rujna 2004., te stoga ovo načelno mišljenje treba na taj način i tumačiti. 
 
Zaključno, upućujemo Vas na slični, nedavni slučaj u komparativnoj praksi gdje je 
Češka antimonopolska komisija (UOHS) novčanom kaznom od 1.4 milijuna eura 
kaznila tri nacionalna operatera u mobilnoj telefoniji (Eurotel, T-Mobile i Cesky Mobil) 
zbog sklapanja nezakonitih ugovora o međusobnom povezivanju (interkonekciji) u 
svojim mobilnim mrežama, koje je rezultiralo višim cijenama usluga koje su krajnji 
korisnici plaćali zbog umjetnog povećanja tarifa u mobilnoj telefoniji. Odlukom UOHS 
to usklađeno djelovanje je okarakterizirano kao kartel, te su ti nezakoniti ugovori 
između operatora koji su doveli do povećanja cijena poništeni. Dodatne informacije o 
predmetnoj odluci mogu se naći na stranicama Češke antimonopolske komisije  
http://www.compet.cz 
 
 
 
S poštovanjem, 
 
 
Predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
 
 
 
Olgica Spevec 
 


