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Predmet: Analiza tržišta maloprodaje iznajmljenih vodova i Test tri mjerila 

- zahtjev HAKOM-a 
- stručno mišljenje; dostavlja se  

 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 20. i 27. prosinca 2013. 
zahtjev Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (dalje: HAKOM) kojim 
temeljem članka 54. Zakona o elektroničkim komunikacijama («Narodne novine», broj: 
73/08, 90/11, 133/12 i 80/13; dalje: ZEK) traži mišljenje Agencije o zaključcima iz Testa tri 
mjerila na tržištu maloprodaje iznajmljenih vodova u svezi određivanja mjerodavnog tržišta. 
 
Naime, HAKOM je na temelju Analize tržišta maloprodaje iznajmljenih vodova i Testa tri 
mjerila, donio prijedlog odluke kojom se utvrđuje da tržište maloprodaje iznajmljenih vodova 
nije podložno prethodnoj regulaciji zbog čega se ukidaju regulatome obveze poduzetniku HT 
d.d., Zagreb (dalje: HT) kao operatoru sa znatnijom tržišnom snagom na tržištu iznajmljenih 
vodova vezano uz minimalnu ponudu telekomunikacijskih vodova za iznajmljivanje. 
 
Prethodno navedeni zaključak, HAKOM temelji na činjenici kako na predmetnom tržištu nisu 
istodobno zadovoljena sva tri mjerila iz članka 53. stavka 2. ZEK-a. 
 
Agencija je u svezi zahtjeva HAKOM-a izvršila uvid u dokument «Tržište maloprodaje 
iznajmljenih vodova – Test tri mjerila iz članka 53. stavka 2. ZEK-a» (dalje: Test tri mjerila) i 
Prijedlog Odluke o ukidanju regulatorne obveze HT-u kao operatoru sa znatnijom tržišnom 
snagom na tržištu iznajmljenih vodova vezano uz minimalnu ponudu telekomunikacijskih 
vodova za iznajmljivanje (dalje: Prijedlog Odluke).  
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Agencija je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: Mladen 
Cerovac, mag.iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur., zamjenica predsjednika Vijeća, 
mr.sc. Ljiljana Pavlic, mr.sc. Tatjana Peroković i Denis Matić, dipl.iur., članovi Vijeća, sa 2. 
sjednice, održane 17. siječnja 2014. godine, u smislu članka 30. točke 7. i članka 31., u svezi 
članka 25. stavka 1.  Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj: 79/09 i 
80/13), donijela sljedeće  
 
MIŠLJENJE 
 
Agencija nema primjedbi na zaključke iz Prijedloga Odluke, a u odnosu na utvrđeno 
mjerodavno tržište na temelju članka 54. ZEK-a te u odnosu na potrebu ukidanja regulatorne 
obveze HT-u kao operatoru sa znatnijom tržišnom snagom na tržištu iznajmljenih vodova 
vezano uz minimalnu ponudu telekomunikacijskih vodova za iznajmljivanje. 
 
Obrazloženje 
 
HAKOM je sukladno članku 53. ZEK-a započeo postupak utvrđivanja mjerodavnog tržišta 
najmanjeg skupa iznajmljenih vodova kako bi utvrdio je li to mjerodavno tržište podložno 
prethodnoj regulaciji. Naime, navedeno tržište nije dio mjerodavne Preporuke Europske 
komisije o mjerodavnim tržištima podložnima prethodnoj regulaciji, što znači da je potrebno 
provesti Test tri mjerila kako bi se utvrdilo je li tržište podložno prethodnoj regulaciji. 
 
HAKOM je zaključio kako tržište maloprodaje iznajmljenih vodova nije podložno prethodnoj 
regulaciji te je, u skladu s člankom 56. stavkom 1. ZEK-a, predložio ukidanje svih prethodno 
određenih regulatornih obveza trgovačkom društvu HT kao operatoru sa znatnijom tržišnom 
snagom na tržištu iznajmljenih vodova vezano uz minimalnu ponudu telekomunikacijskih 
vodova za iznajmljivanje na području Republike Hrvatske koje su mu bile određene prema 
Zakonu o telekomunikacijama («Narodne novine», broj: 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05). 
 
U postupku utvrđivanja tržišne snage poduzetnika na mjerodavnom tržištu, HAKOM je uzeo 
u obzir da na veleprodajnoj razini HT ima obvezu davanja pristupa na način da je obvezan 
pružati operatorima uslugu iznajmljenih vodova, odnosno pružiti pristup dijelovima mreže 
potrebnim za pružanje maloprodajne usluge iznajmljenih vodova u skladu s obvezom 
nediskriminacije. Također, s obzirom da na temelju veleprodajne usluge iznajmljenih vodova 
operatori mogu koristiti sve tehnologije koje koristi i HT (tradicionalni digitalni vodovi, 
Ethernet vodovi i xWDM vodovi), pa u ovom slučaju HT nema tehnološku prednost ili 
nadmoć.  
 
Iz zaprimljene dokumentacije proizlazi kako je u postupku pred HAKOM-om donošenje 
odluke radi određivanja naknade za veleprodajnu uslugu iznajmljenih vodova na temelju 
rezultata troškovnih modela, što bi dodatno umanjilo zapreke ulasku na maloprodajno tržište 
i omogućuje operatorima korištenje HT-ovih ekonomija opsega i ekonomija razmjera.  
 
Slijedom navedenog, HAKOM zaključuje kako na temelju HT-ove veleprodajne ponude 
operatori imaju pristup veleprodajnom ulaznom proizvodu na cijelom teritoriju Republike 
Hrvatske gdje HT kao povijesni operator ima vlastitu mrežu, te se navedeni pristup pruža u 
skladu s obvezom nediskriminacije i obveznom nadzora cijena, uključujući i obvezu 
troškovne usmjerenosti.  
 
Također, operatori mogu koristiti i uslugu dijela iznajmljenih vodova koristeći jednim dijelom 
vlastitu infrastrukturu pri pružanju usluge maloprodajnim korisnicima. Na taj način operatori 
mogu vrlo brzo i jednostavno pružiti maloprodajnu uslugu iznajmljenih vodova svojim krajnjim 
korisnicima. Europska komisija također smatra da ukoliko je prevladan problem postojanja 
sveprisutne ponude, da prepreke ulasku nisu više visoke. 
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HAKOM također zaključuje da smanjenje udjela HT-a, odnosno povećanje udjela ostalih 
operatora ukazuje na povećano tržišno natjecanje. Međutim, povećanje tržišnog natjecanja 
proizlazi također i iz činjenice da sve više operatora pruža maloprodajnu uslugu najma 
vodova. Stoga HAKOM zaključuje da će tržište maloprodaje iznajmljenih vodova, i bez 
regulacije, težiti djelotvornom tržišnom natjecanju. 
 
Slijedom navedenoga, Agencija nema primjedbi na zaključke iz Prijedloga Odluke, a u 
odnosu na utvrđeno mjerodavno tržište na temelju članka 54. ZEK-a te u odnosu na potrebu 
ukidanja regulatorne obveze HT-u kao operatoru sa znatnijom tržišnom snagom na tržištu 
iznajmljenih vodova vezano uz minimalnu ponudu telekomunikacijskih vodova za 
iznajmljivanje. 
 
Pri tome Agencija naglašava kako je HAKOM postupak analize predmetnog tržišta proveo 
sukladno ZEK-u dok Agencija u konkretnim postupcima vezanim uz poduzetnike koji djeluju 
na tržištu elektroničkih komunikacija, u svakom pojedinom slučaju individualno utvrđuje 
mjerodavno tržište u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja čija primjena je u nadležnosti 
ove Agencije, koje se ne mora nužno poklapati s mjerodavnim tržištima koja je HAKOM 
utvrdio ex ante. 
 
 
 
 
Predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag. iur. 

 
 


