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Predmet: Divan d.o.o., Zagreb protiv T-com 

- prijava zlouporabe položaja 
- ustup nadležnosti; dostavlja se 

 
Poštovani, 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 17. lipnja 2005. podnesak 
poduzetnika Divan d.o.o. za telekomunikacijske usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Lašćinski Borovac 
16 (dalje: Divan d.o.o.) kojim iznosi prigovor na tarifne pakete pod zajedničkim nazivom «Super», 
poduzetnika HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32 (dalje: 
T-Com). Poduzetnik Divan d.o.o. navodi da tarifni paketi Super 60, Super 100 i Super 150 uključuju 
mjesečnu naknadu i čine prekršaj vezane trgovine time da korisnik ne zna kada je iskoristio 
«besplatne» minute te da se navedena naknada koristi u komercijalne a ne u svrhu održavanja i 
zaštite infrastrukture. 
 
Budući da je sukladno članku 12. stavku 1. točke 2. i 3. a temeljem članka 63. stavka 4. Zakona o 
telekomunikacijama («Narodne novine», broj 122/03, 158/03, 177/03, 60/04; dalje: ZT) i članka 35. 
stavaka 7. i 10. točke 3. i 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o telekomunikacijama 
(«Narodne novine», broj 70/05), nadzor i regulacija cijena i kakvoća telekomunikacijskih usluga, 
kao i rješavanje sporova između operatora, u nadležnosti Hrvatske agencije za telekomunikacije 
(dalje: HAT), sukladno članku 66. stavku 4. Zakona o općem upravnom postupku («Narodne 
novine», broj 53/91 i 103/96) dostavljamo Vam predmet u nadležnost. 
 
Također, Agencija sukladno članku 5. stavku 2. točka 2. ZT, želi skrenuti pažnju Hrvatske agencije 
za telekomunikacije na navedenu situaciju. Poduzetnik T-Com osnovu za plaćanje naknade 
zasniva na općim pravilima ZT, članak 62. i 63. i Pravilnika o telekomunikacijskim uslugama 
(«Narodne novine», broj 183/04) te mjesečnu naknadu unutar tarifnih paketa «Super», koja ima 
ciljanu svrhu i čija je namjena održavanje postojećeg telekomunikacijskog sustava, uvrštava u 



komercijalnu uporabu. Postoji opravdana sumnja da T-Com kao poduzetnik i vlasnik javne 
nepokretne telekomunikacijske mreže s utvrđenim nadmoćnim položajem zloupotrebljava svoj 
nadmoćan položaj na način što je uvrstio mjesečnu naknadu u cjenik u obliku tzv. besplatnih 
telefonskih minuta, za što ne postoji zakonska osnova i što djeluje ograničavajuće na ostale 
sudionike na tržištu budući da drugi poduzetnici nisu u mogućnosti ponuditi takvu uslugu jer su 
vlasnici samo dijelova javne nepokretne telekomunikacijske mreže i ne vrše naplatu mjesečne 
naknade za njeno održavanje. Također, temeljem postojećih tarifnih modela «Super», korisnik 
usluge, uz to što se sredstva namijenjena svim korisnicima infrastrukture, upotrebljavaju u 
komercijalne svrhe, za plaćenu cijenu ne dobiva punu uslugu, budući da se neiskorištene minute u 
jednom kalendarskom mjesecu ne mogu iskoristiti u slijedećem obračunskom razdoblju. 
 
Navedenim tarifnim paketima poduzetnik T-Com povezuje više vrsta usluga uključujući mjesečnu 
naknadu u korištenje minuta i time uspostavlja određeni vid vezane trgovine što je upitno s aspekta 
poticanja ravnopravnog tržišnog natjecanja obzirom da takva struktura tarife ne doprinosi 
troškovnoj i cjenovnoj transparentnosti te otežava cjenovnu konkurenciju između različitih 
operatora odnosno otežava konačni izbor korisnicima. Naime, krajnji korisnik trebao bi plaćanjem 
mjesečne naknade pokrivati stvarne troškove održavanja telekomunikacijskog sustava. S druge 
strane ostali operateri, budući da nisu vlasnici infrastrukture, nalaze se u neravnopravnom položaju 
obzirom da T-Com koji korištenjem mjesečne naknade za pokrivanje troškova minuta umjesto 
ciljane svrhe održavanja sustava, zloupotrebljava svoj zakonski položaj vlasnika infrastrukture. 
 
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja mišljenja je da je nužno sagledati učinke uvrštavanja 
mjesečne naknade u tarifne pakete «Super» od strane poduzetnik T-Com, kao poduzetnika u čijem 
je vlasništvu javna nepokretna telekomunikacijska mreža, a koji se istodobno nalazi u vladajućem 
položaju na mjerodavnom tržištu na ograničavanje tržišnog natjecanja na tom tržištu. 
 
S poštovanjem, 
 
Predsjednica Vijeća za  
zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Olgica Spevec 
 
Na znanje:
1. Divan d.o.o., n/r Ante Krznarić, predsjednik uprave, Lašćinski borovac 16, 10 000 Zagreb. 
 
Privitak: 
1. Podnesak poduzetnika Divan d.o.o. zaprimljen 17. lipnja 2005. 


