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PREDMET: Ministarstvo kulture i medija 

- Nacrt konačnog prijedloga Zakona o elektroničkim medijima 
- mišljenje: dostavlja se  

 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je 2. lipnja 2021. dopis 
Ministarstva kulture i medija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Nacrt konačnog prijedloga 
Zakona o elektroničkim medijima (dalje u tekstu: Konačni prijedlog zakona).  
 
AZTN je izvršio uvid u Konačni prijedlog zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja u sastavu: Vesna Patrlj, dipl.iur., zamjenica predsjednika Vijeća, dr.sc. 
Mirta Kapural, dipl.iur. i Denis Matić, dipl.iur., članovi Vijeća sa 19/2021. sjednice, održane 9. 
lipnja 2021., temeljem članka 25. stavka 1., članka 30. točke 10. i članka 31. Zakona o zaštiti 
tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.), donio sljedeće       
 
MIŠLJENJE  
 
Predlaže se iza članka 68. Konačnog prijedloga zakona dodati novi članak, primjerice, 68.a,  
koji u bitnome glasi kako nakladnik televizije koji istovremeno putem vlastitog ili povezanog 
društva obavlja djelatnost pružanja usluge naplatne televizije krajnjim korisnicima ima obvezu 
objaviti opće uvjete poslovanja za prijenos svojih naplatnih televizijskih kanala za operatore 
elektroničkih komunikacija koji pružaju uslugu naplatne televizije krajnjim korisnicima u sklopu 
drugih elektroničkih komunikacijskih usluga ili samostalno putem svojih kabelskih, 
internetskih, pokretnih, satelitskih ili zemaljskih platformi te obvezu ustupiti im prijenos tih 
prava po poštenim, razumnim i nediskriminirajućim uvjetima. 
 
Obrazloženje 
 
AZTN podržava izmjene i dopune zakona sadržane u Konačnom prijedlogu zakona kojima se 
obvezuje nakladnik televizije s koncesijom na državnoj razini iz članka 68. stavka 1. Konačnog 
prijedloga zakona da javno objavi ponudu za prijenos svojih nenaplatnih televizijskih kanala 
za operatore elektroničkih komunikacija koji pružaju uslugu naplatne televizije krajnjim 
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korisnicima u sklopu drugih elektronički komunikacijskih usluga ili samostalno putem svojih 
kabelskih, internetskih, pokretnih, satelitskih ili zemaljskih platformi (dalje u tekstu: Operatori). 
 
Međutim, AZTN smatra kako je u slučaju kada nakladnik televizije istovremeno obavlja 
djelatnost pružanja usluge naplatne televizije krajnjim korisnicima nužno da svi Operatori na 
povezanom silaznom tržištu pružanja usluge naplatne televizije krajnjim korisnicima imaju 
pristup osim nenaplatnim, tako i naplatnim televizijskim kanalima takvog nakladnika, 
uključujući osnovne i premium televizijske naplatne kanale. 
 
Naime, u slučaju kada predložena obveza ne bi bila propisana, izvjesno bi za posljedicu moglo 
imati negativan učinak za tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu pružanja usluge naplatne 
televizije krajnjim korisnicima na način da konkurenti poduzetniku koji je istovremeno 
nakladnik naplatnih televizijskih kanala, ne bi imali pristup tim kanalima i učinkovito se natjecati 
na silaznom tržištu. Također, navedeno bi moglo imati negativne učinke na krajnje potrošače. 
 
U tom smislu, predlaže se novom odredbom odnosno novim člankom, primjerice 68.a 
Konačnog prijedloga zakona, propisati kako je potrebno osigurati da nakladnik televizije koji 
je vertikalno integrirani poduzetnik te pruža uslugu naplatne televizije krajnjim korisnicima 
putem vlastitog ili povezanog društva, ima obvezu ponuditi svoje naplatne televizijske kanale 
i drugim Operatorima konkurentima na silaznom tržištu pružanja usluge naplatne televizije 
krajnjim korisnicima. Pritom se predlaže da takav nakladnik ima obvezu objaviti opće uvjete 
poslovanja za prijenos svojih naplatnih televizijskih kanala za Operatore.  
 
Također se predlaže da takav nakladnik ima obvezu ustupiti prijenos naplatnih televizijskih 
kanala drugim Operatorima koji nisu povezana društva s istim, po poštenim, razumnim i 
nediskriminirajućim uvjetima.  
 
Stoga je predloženo kao izreci ovoga mišljenja. 
 
 
 

Zamjenica predsjednika Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 

 
 
                                                                                             Vesna Patrlj, dipl.iur. 


