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Predmet: Analiza tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i  

    poslovne korisnike 
- zahtjev HAKOM-a 
- mišljenje; dostavlja se 

 
 
Veza: Vaš dopis (klasa: UP/I-344-01/14-03/05, urbroj: 376-1 l/IF-14-9 (IF) od 11. kolovoza 
2014.). 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 12. kolovoza 2014. 
zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim traži 
mišljenje Agencije u dijelu koji se odnosi na dopune u dokumentu „Analiza tržišta pristupa 
javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike“, a koje se 
odnose na određivanje mjerodavnih tržišta na temelju članka 54. Zakona o elektroničkim 
komunikacijama (Narodne novine, broj: 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK) i 
procjenu značajne tržišne snage operatora na temelju članka 55. ZEK-a. Predmetni 
dokument je sastavni dio dopunjenog prijedloga Odluke HAKOM-a o određivanju operatora 
sa značajnom tržišnom snagom i regulatornih obveza operatoru sa značajnom tržišnom 
snagom na tržištu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i 
poslovne korisnike (klasa: UP/I-344-01/14-03/05, urbroj: 376-11-14-4 od 30. srpnja 2014.). 
 
Povodom zahtjeva HAKOM-a (klasa: UP/I-344-01/14-03/05, urbroj: 376-11/JB2-14-2 (IF) od 
18. lipnja 2014.) Agencija je već donijela mišljenje (klasa: 034-08/2014-01/221, urbroj: 580-
07/-26-2014-002 od 10. srpnja 2014.; dalje: Mišljenje) kojim je navela kako nema primjedbi 
na zaključke iz dokumenta „Analiza tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj 
lokaciji za privatne i poslovne korisnike“, a koji se odnose na određivanje mjerodavnih tržišta.  
 
U odnosu na zaključke iz dokumenta „Analiza tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži 
na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike“, u svezi procjene značajne tržišne snage 
operatora, Agencija je Mišljenjem predložila da se poduzetnika OT-Optima telekom d.d. 
(dalje: Optima), razmotri kao poduzetnika sa značajnom tržišnom snagom na predmetnom 
mjerodavnom tržištu. 



 2 

Agencija je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: Mladen 
Cerovac, mag.iur., predsjednik Vijeća, mr.sc. Ljiljana Pavlic, mr.sc. Tatjana Peroković i Denis 
Matić, dipl.iur., članovi Vijeća, sa 32./2014. sjednice, održane 17. rujna 2014. godine, 
temeljem članka 30. točke 7. i članka 31. u smislu članka 25. stavka 1. Zakona o zaštiti 
tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj: 79/09 i 80/13), donijela sljedeće  
 
MIŠLJENJE 
 
U odnosu na zaključke u svezi određivanja mjerodavnih tržišta, Agencija ostaje pri svom 
Mišljenju. 
 
U odnosu na zaključke o utvrđivanju značajne tržišne snage poduzetnika na mjerodavnom 
tržištu, proizlazi kako je HAKOM dodatno razmotrio status Optime te zaključio kako Optima 
ima status operatora sa značajnom tržišnom snagom na predmetnom mjerodavnom tržištu.  
 
Pri tome, HAKOM svoj zaključak temelji na Mišljenju Agencije te na analizi niza mjerila poput 
tržišnog udjela operatora, nadzora infrastrukture kod koje postoje velike zapreke razvoju 
infrastrukturne konkurencije, jednostavnom ili povlaštenom pristupu tržišta kapitala ili 
novčanim izvorima, stupnju vertikalne integracije, ekonomiji razmjera, ekonomiji opsega te 
visokorazvijenom distribucijskom i prodajnom mrežom. 
 
S aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, a što je Agencija i navela u Mišljenju od 10. 
srpnja 2014., temeljem člankom 4. ZZTN-a propisano je kako se poduzetnikom pod 
kontrolom drugog poduzetnika smatra poduzetnik u kojem drugi poduzetnik izravno ili 
neizravno ima više od polovine udjela ili dionica, koji može ostvarivati više od polovine 
glasačkih prava odnosno ima pravo na postavljanje više od polovine članova uprave, 
nadzornog odbora ili odgovarajućeg tijela za upravljanje i vođenje poslova, te na drugi način 
ima pravo na upravljanje poslovanjem poduzetnika. Stavkom 2. članka 4. ZZTN-a izričito je 
propisano kako se takvi poduzetnici smatraju jednim gospodarskim subjektom. 
 
Agencija ovdje ističe kako je donijela rješenje (klasa: UP/I 034-03/2013-02/007, urbroj: 580-
06/41-14-096 od 19. ožujka 2014.; dalje: Rješenje) kojim je koncentraciju poduzetnika HT i 
Optime, ocijenila uvjetno dopuštenom.  
 
S obzirom na to kako su sve odluke Glavne skupštine Optime predviđene predstečajnom 
nagodbom, koje omogućavaju poduzetniku HT stjecanje kontrole nad Optimom, upisane 
sudski registar 10. srpnja 2014., navedeni datum smatra se početkom trajanja koncentracije 
HT-a i Optime, sukladno Rješenju Agencije 19. ožujka 2014., a o čemu je Agencija dala 
obavijest na svojim mrežnim stranicama 18. srpnja 2014. 
 
Slijedom navedenog, time su ispunjeni uvjeti propisani člankom 4. ZZTN-a te se u smislu 
propisa o zaštiti tržišnog natjecanja poduzetnici HT i Optima mogu smatrati jednim 
gospodarskim subjektom. 
  
U odnosu na Rješenje, Agencija navodi kako, u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, 
Agencija donosi rješenje kojim se koncentracija ocjenjuje uvjetno dopuštena ako se ispune 
određene mjere i uvjeti u rokovima koje Agencija odredi. Agencija ističe kako je predmetna 
koncentracija ocjenjena uvjetno dopuštenom uz ispunjavanje sveobuhvatnih mjera i uvjeta 
kako bi se otklonili mogući negativni učinci koncentracije na tržišno natjecanje.  
 
Naime, određenim mjerama koje sadrže kvantitativne i kvalitativne pokazatelje praćenja, HT 
se obvezao da će osigurati upravljanje Optimom za vrijeme trajanja koncentracije kako bi se 
osiguralo, u okviru mogućeg, a s obzirom na ranije trendove poslovanja Optime, Optimine 
obveze iz predstečajne nagodbe, razvoj tržišta i tržišnih trendova te gospodarsku situaciju, 
da na kraju trajanja razdoblja koncentracije Optimina imovina nije podkapitalizirana u odnosu 



 3 

na stanje Optimine imovine na početku razdoblja koncentracije te da Optimina imovina 
sudjeluje, najmanje u sličnim omjerima, u odnosu na tržište na kraju razdoblja trajanja 
koncentracije kao i na početku razdoblja trajanja koncentracije.  
 
Također, određenim mjerama HT se obvezao osigurati da tijekom trajanja koncentracije 
Uprava i Nadzorni odbor Optime vode Optimu neovisno i u najboljem interesu Optime s 
ciljem osiguravanja njene neprekinute ekonomske održivosti, mogućnosti plasmana na 
tržištu i konkurentnosti te se obvezao tijekom trajanja koncentracije uspostaviti mehanizme 
osiguranja sprječavanja protoka informacija između HT-a i Optime na način određen 
Rješenjem Agencije. 
 
U dokumentu „Analiza tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za 
privatne i poslovne korisnike“, HAKOM među ostalim, zaključuje kako je nesporno da su 
dopuštanjem uvjetne koncentracije HT i Optime od strane Agencije te dovršetkom postupka 
predstečajne nagodbe i preuzimanjem upravljačkih prava stvoreni uvjeti za sinkronizirano 
djelovanje HT-a i Optime na predmetnom tržištu. 
 
Uz napomenu kako iz predmetnog teksta nije razvidno na koji aspekt odnosa HT-a i Optime 
se taj zaključak HAKOM-a odnosi uzimajući u obzir kako predmetni odnos proizlazi i iz 
propisa o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Agencija opreza radi ističe kako 
prihvaćene mjere iz Rješenja Agencije, koje su sudionici koncentracije dužni ispuniti kako bi 
se otklonili mogući negativni učinci koncentracije na tržišno natjecanje, imaju za cilj 
osiguranje zasebnosti poslovanja Optime na mjerodavnom tržištu. Stoga Agencija predlaže 
da pri zaključivanju HAKOM-a uzme u obzir gore navedeno. 
 
Nadalje, Agencija ukazuje kako je predmetnim Rješenjem Agencije od 19. ožujka 2014. 
prihvaćena mjera kojom se HT obvezuje da tijekom trajanja koncentracije neće omogućiti 
Optimi povoljniji tretman u pogledu pružanja veleprodajnih usluga HT-a u odnosu na ostale 
operatore prisutne na mjerodavnom tržištu.  
 
U tom smislu, u odnosu na zaključke HAKOM-a navedene u poglavlju 6. dokumenta „Analiza 
tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne 
korisnike“ koji se kao prepreku razvoju tržišnog natjecanja odnose na moguće davanje 
prednosti Optimi od strane HT-a pri pružanju veleprodajnih usluga odnosno diskriminaciji 
ostalih operatora u odnosu na povezana društva, Agencija navodi kako se prihvaćenom 
mjerom iz Rješenja Agencije od 19. ožujka 2014. HT obvezao neće omogućiti Optimi 
povoljniji tretman u pogledu pružanja veleprodajnih usluga HT-a u odnosu na ostale 
operatore prisutne na mjerodavnom tržištu.  
 
Pri tome treba naglasiti kako sukladno članku 23. ZZTN-a, Agencija može po službenoj 
dužnosti ili na zahtjev sudionika koncentracije ukinuti rješenje kojom se ocjenjuje uvjetno 
dopuštena koncentracija ako bilo koji od sudionika koncentracije nije ispunio mjere i uvjete u 
rokovima određenim rješenjem Agencije. 
 
Slijedom navedenog, a s obzirom kako se navedeni navodi HAKOM-a odnose kao temelj za 
zaključivanje o procjeni značajne tržišne snage operatora na mjerodavnom tržištu i 
određivanju regulatornih obveza, Agencija smatra kako određene činjenice podupiru 
zaključak HAKOM-a u dijelu koji se odnosi na određivanje Optime operatorom sa značajnom 
tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu. Istovremeno, Agencija predlaže da se razmotri 
izmjena ili dopuna teksta u dijelu gore spomenutom na način da se uzme u obzir Rješenje 
Agencije, a kako bi zaključak HAKOM-a bio komplementaran u tom dijelu. 
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Opreza radi, Agencija ističe kako je potrebno razlikovati postupak analize tržišta elektroničkih 
komunikacija radi određivanja operatora sa značajnom tržišnom snagom te sukladno tome 
određivanje regulatornih obveza koje provodi HAKOM u dijelu ex ante regulacije tržišta u 
smislu odredaba ZEK-a u odnosu na nadležnost Agencije kao u dijelu ex post regulacije 
tržišta u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.   
 
U tom smislu, samo određivanje operatora sa značajnom tržišnom snagom na mjerodavnom 
tržištu predstavlja temelj HAKOM-u da za vremensko razdoblje na koje se analiza tržišta 
odnosi, ima mogućnost određivanja regulatornih obveza operatoru sa značajnom tržišnom 
snagom. Agencija je mišljenja kako samo određivanje regulatornih obveza u smislu 
odredaba ZEK-a, treba temeljiti na utvrđenim činjenicama u svakom pojedinom slučaju, u 
odnosu na svakog pojedinog operatora uzimajući u obzir njegove posebnosti te pravne i 
stvarne činjenice nastupa na tržištu. 
 
Drugim riječima, Agencija smatra ispravnim da se pri određenju regulatornih obveza uzmu u 
obzir sve činjenice koje se odnose na pojedinog operatora, a koje se u konkretnom slučaju 
mogu razlikovati među ostalim zbog činjenice uvjetno dopuštene koncentracije poduzetnika 
HT i Optime te mjera i uvjeta koje su određene Rješenjem.  
 
 
 
 
 
Predsjednik Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag. iur. 
 
 


