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PREDMET: Tržište pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne  

         korisnike   
                  - zahtjev HAKOM-a  
                  - mišljenje: dostavlja se 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je 30. rujna 2021. zahtjev 
Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: HAKOM) kojim traži mišljenje 
AZTN-a o zaključcima iz Prijedloga odluke o ukidanju regulatornih obveza poduzetniku Hrvatski 
telekom d.d. (dalje u tekstu: HT), poduzetniku ISKON INTERNET d.d. (dalje u tekstu: ISKON)  i 
poduzetniku OT-OPTIMA TELEKOM INTERNET d.d. (dalje u tekstu: OPTIMA), a čiji sastavni dio 
je pripadajući dokument analize tržišta (KLASA: UP/I-344-01/21-03/03, URBROJ: 376-05-1-21-
01, 9. rujna 2021.; dalje u tekstu: Prijedlog Odluke). Pritom, na temelju članka 54. stavka 5. 
Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13., 
71/14. i 72/17.; dalje u tekstu: ZEK), HAKOM traži mišljenje u svezi utvrđivanja i određivanja 
mjerodavnog tržišta.  
 
AZTN je izvršio uvid u dostavljeni Prijedlog Odluke te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja u sastavu: dr.sc. Mirta Kapural, predsjednica Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur. i 
Denis Matić, dipl.iur., u smislu 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.; dalje u tekstu: ZZTN), sa 
36/2021. sjednice, održane 7. listoapda 2021. donio sljedeće 
 
MIŠLJENJE 
 
AZTN nema primjedbi na zaključke iz Prijedloga Odluke, a koji se odnose na utvrđivanje i 
određivanje mjerodavnog tržišta.  
 
 
 
 
 



2 
 

Obrazloženje 
 
Uvidom u Prijedlog Odluke, AZTN je zaključio kako je HAKOM pokrenuo temeljem članka 52. i 
53. ZEK-a postupak utvrđivanja i analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj 
lokaciji za privatne i poslovne korisnike.  
 
U procesu određivanja mjerodavnog tržišta za potrebe određivanja Testa tri mjerila, HAKOM je 
odredio dimenziju usluga i zemljopisnu dimenziju te je na temelju toga odredio mjerodavno tržište. 
 
Pritom, HAKOM je mjerodavno tržište u odnosu na dimenziju usluga odredio: 
 
- usluge pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike 
koja se pruža putem širokopojasnog priključka koji se temelji na internetskom protokolu (IP 
priključak), neovisno o tome nudi li se navedeni pristup samostalno ili kao sastavni dio paketa 
vezanih usluga; 
- usluge pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike 
koja se pruža putem POTS priključka, neovisno o tome nudi li se navedeni pristup samostalno ili 
kao sastavni dio paketa usluga; 
- usluge pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike 
koja se pruža putem mreža pokretnih komunikacija, neovisno o tome nudi li se navedeni pristup 
samostalno ili kao sastavni dio paketa usluga; 
- usluge pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike 
koja se pruža putem ISDN priključka, neovisno o tome nudi li se navedeni pristup samostalno ili 
kao sastavni dio paketa usluga. 
 
Mjerodavno tržište u odnosu na zemljopisnu dimenziju, HAKOM je odredio nacionalni teritorij 
Republike Hrvatske. 
 
Slijedom navedenog HAKOM je zaključio kako predmetno tržište nije podložno prethodnoj 
regulaciji jer nisu istovremeno zadovoljena tri mjerila iz članka 53. stavka 2. ZEK-a te je 
poduzetnicima HT, ISKON i OPTIMA predložio ukidanje regulatornih obveza koje su im prethodno 
bile određene na predmetnom tržištu. 
 
AZTN je izvršio uvid u Prijedlog Odluke te je donio mišljenje kao u izreci.  
 
AZTN ističe kako u konkretnim postupcima u svezi poduzetnika koji djeluju na tržištu elektroničkih 
komunikacija, temeljem propisa o zaštiti tržišnog natjecanja za čiju primjenu je nadležan, u 
svakom pojedinom predmetu koji se vodi pred AZTN-om utvrđuje mjerodavno tržište. Pritom, 
AZTN ističe kako se mjerodavno tržište koje utvrdi u konkretnom slučaju, ne mora nužno poklapati 
s mjerodavnim tržištima koja je HAKOM utvrdio ex ante. 
 
 

Predsjednica Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
dr.sc. Mirta Kapural 


