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PREDMET: Tržište veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i tržište  

        veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za  
        masovno tržište 

- zahtjev HAKOM-a 
- mišljenje: dostavlja se 

 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je 15. listopada 2021. 
zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: HAKOM) kojim 
temeljem 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) traži mišljenje AZTN-a o 
zaključcima iz prijedloga odluke (KLASA: 344-01/21-01/05, URBROJ: 376-05-1-21-03 od 14. 
listopada 2021.; dalje u tekstu: Prijedlog Odluke), a osobito na zaključak kako Hrvatski telekom 
d.d. nema upravljačka prava nad OT-Optima Telekom Internet d.d. 
 
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., 
zamjenica predsjednice Vijeća i Denis Matić, dipl.iur., član Vijeća, 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 40/2021. sjednice, održane 4. studenoga 2021. donio 
sljedeće 
 
MIŠLJENJE 
 
AZTN nema primjedbi na zaključke iz Prijedloga Odluke.  
 
Obrazloženje 
 
Uvidom u Prijedlog Odluke, AZTN je zaključio kako je HAKOM u skladu s člankom 52. ZEK-a, 
pokrenuo izmjene analize tržišta veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji 
(tržište 3a) i analize tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za 
proizvode za masovno tržište (tržište 3b). U procesu izmjena tržišta 3a i tržišta 3b. HAKOM je 
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preispitao status OT-Optima Telekom d.d. (dalje u tekstu: Optima) kao operatora sa značajnom 
tržišnom snagom, a iz kojeg posljedično proizlazi regulatorna obveza provođenja Testa 
istiskivanja marže koja je u sklopu regulatorne obveze nadzora cijena i vođenja troškovnog 
računovodstva određena Optimi. HAKOM je analizom prikupljenih podataka, a u skladu s 
mjerilima iz članka 55. ZEK-a, ocijenio djelotvornost tržišnog natjecanja na tržištu 3a odnosno 
tržištu 3b te utvrdio kako Optima nije operator  sa značajnom tržišnom snagom na mjerodavnim 
tržištima.  
 
Slijedom navedenog HAKOM je donio Prijedlog Odluke kojom se u bitnome: 
 
-ukida regulatorna obveza provođenja Testa istiskivanja marže određena unutar regulatorne 
obveze nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva, određena Optimi na tržištu 
veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji odlukom HAKOM-a (KLASA: UP/I-
344-01/18-03/05, URBROJ: 376-05-1-19-11), 
 
- ukida regulatorna obveza provođenja Testa istiskivanja marže određena unutar regulatorne 
obveze nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva, određena Optimi na tržištu 
veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište 
odlukom HAKOM-a (KLASA: UP/I-344-01/18-03/04, URBROJ: 376-05-1-19-12), 
 
- u ostalim dijelovima, navedene odluke HAKOM-a ostaju nepromijenjene te se ukida privremeno 
rješenje (KLASA: 344-01/21-03/04, URBROJ: 376-05-1-21-02). 
 
HAKOM je 10. lipnja 2021. zaprimio zahtjev operatora Optima u kojem se traži preispitivanje 
njihovog statusa operatora sa značajnom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu te posljedično 
ukidanje regulatorne obveze provođenja Testa istiskivanja marže i to iz razloga prestanka 
upravljačkih prava HT-a nad Optimom, a u svezi rješenja AZTN-a od 9. lipnja 2017. (KLASA: UP/I 
034-03/2013-02/007, URBROJ: 580-11/41-17-239; dalje u tekstu: Rješenje AZTN-a) kojim je  HT 
bio obvezan najkasnije do 10. srpnja 2021. prodati sve svoje dionice Optime.  
 
U odnosu na prestanak upravljačkih prava HT-a nad Optimom, HAKOM je, u privremenom 
rješenju od 12. srpnja 2021. (KLASA: 344-01/21-01/05, URBROJ: 376-05-1-21-02) utvrdio da su 
ista prestala s danom 10. srpnja 2021., sukladno Rješenju AZTN-a. Posljedično, Optima više nije 
dio HT Grupe, zbog čega regulatorna obveza provođenja Testa istiskivanja marže više nije 
opravdana te je HAKOM istu ukinuo do okončanja preispitivanja statusa operatora sa značajnom 
tržišnom snagom Optime.    
 
Nastavno na Rješenje AZTN-a, Optima je dostavila HAKOM-u svu potrebnu dokumentaciju iz 
koje je bilo razvidno kako su ispunjeni uvjeti za donošenje privremenog rješenja kojim se ukida 
regulatorna obveza provođenja Testa istiskivanja marže određena unutar regulatorne obveze 
nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva. 
 
HAKOM je donio privremeno rješenje kojim su, do okončanja ovog postupka, privremeno ukinute 
regulatorne obveze Optimi. 
 
Sukladno članku 52. stavku 5. ZEK-a, HAKOM je proveo postupak preispitivanja statusa 
operatora sa značajnom tržišnom snagom i određivanja regulatornih obveza za Optimu na tržištu 
veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i tržištu veleprodajnog središnjeg 
pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište. Analizom prikupljenih 
podataka, a u skladu s mjerilima iz članka 55. ZEK-a, HAKOM je ocijenio djelotvornost tržišnog 
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natjecanja na tržištu 3a i 3b te je utvrdio kako Optima nije operator sa značajnom tržišnom 
snagom na oba mjerodavna tržišta.  
 
HAKOM ističe kako i dalje ostaju na snazi regulatorne obveze određene HT-u i Iskonu kao društvu 
koje je 100% u vlasništvu HT-a. Naime, način, uvjeti i rokovi provođenja regulatornih obaveza i 
dalje su propisani dokumentima „Tržište veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj 
lokaciji“ i „Tržište veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode 
za masovno tržište“ te navedeni dokumenti ostaju nepromijenjeni, ali se više ne odnose na 
Optimu.  
 
AZTN je izvršio uvid u Prijedlog Odluke te je donio mišljenje kao u izreci.  
 
 

 
Predsjednica Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur. 


