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SPORAZUM O SURADNJI
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u cilju unaprjeđivanja suradnje na području zaštite tržišnog natjecanja, osobito na tržištu 
elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga i digitalnih tržišta kao i osiguravanja 
djelotvornog i učinkovitog tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41/XIV, koju 
zastupa dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u 
tekstu: AZTN), na temelju članka 30. točke 9. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne 
novine», br. 79/09., 80/13. i 41/21.)

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Roberta 
Frangeša Mihanovića 9, koju zastupa g. Tonko Obuljen dipl.ing.el., predsjednik Vijeća Hrvatske 
regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: HAKOM), na temelju odluke Vijeća 
HAKOM-a sukladno članku 5. stavku 2. točkama 3, 4, 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama 
(»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/14. i 72/17.) sklapaju

SPORAZUM

0 suradnji na području zaštite tržišnog natjecanja na tržištima kao što su tržišta elektroničkih 
komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga, digitalnih tržišta te drugih tržišta na kojima se 
pojavi potreba za suradnjom.

1. Uvodne odredbe

1.1. Predmet ovog sporazuma je suradnja između AZTN-a i HAKOM-a (dalje u tekstu: ugovorne 
strane) u zaštiti tržišnog natjecanja osobito na tržištu elektroničkih komunikacija, poštanskih i 
željezničkih usluga te digitalnih tržišta u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu; Tržišta) s ciljem 
osiguranja djelotvornog i učinkovitog tržišnog natjecanja.

1.2. Sklapanjem ovoga sporazuma ugovorne strane izražavaju spremnost na suradnju na 
području zaštite tržišnog natjecanja na osnovi uzajamnog povjerenja i razumijevanja, a sukladno 
njihovim ovlastima iz Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Zakona o elektroničkim 
komunikacijama. Zakona o poštanskim uslugama („Narodne novine", br. 144/12., 153/13., 78/15.
1 110/19.), Zakona o željeznici („Narodne novine", br. 32/19. i 20/21.), Zakona o regulaciji tržišta 
željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu („Narodne novine" broj: 
104/17.) kao i pripadajućih podzakonskih propisa. Radi izbjegavanja dvojbi, ovaj Sporazum će se 
tumačiti u skladu s relevantnim zakonima i podzakonskim propisima.

2. Područje suradnje

2.1. Ugovorne strane će surađivati na području zaštite tržišnog natjecanja s ciljem jačanja tržišnog 
natjecanja na Tržištu, polazeći od značaja Tržišta za cjelokupno gospodarstvo Republike 
Hrvatske.

2.2. Ugovorne strane će surađivati i na drugim područjima koja su izravno ili neizravno povezana 
sa zaštitom tržišnog natjecanja.



3. Ciljevi suradnje

Ugovorne strane će međusobno surađivati uz uvažavanje sljedećih ciljeva:

3.1. da zajedničkim naporima i akcijama osiguravaju i promiču održivo i učinkovito tržišno 
natjecanje na Tržištu,

3.2. da zajedničkim naporima, u cilju uvođenja novih, inovativnih usluga i tehnologija, novim 
tržišnim takmacima omogućuju pristup Tržištu,

3.3. da zajednički djeluju na sprječavanju svih oblika narušavanja tržišnog natjecanja poduzetnika 
te iskorištavanja značajne tržišne snage operatora na Tržištu i s njim povezanim te susjednim 
tržištima.

4. Oblici suradnje

4.1. Ugovorne strane če se međusobno obavještavati o svim predmetima od interesa za drugu 
ugovornu stranu u najkraćem mogućem roku.

4.2. Ugovorne strane surađivat če kontinuirano na način:

-da u slučajevima mogućeg narušavanja tržišnog natjecanja na Tržištu, sukladno nadležnostima 
iz Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Zakona o 
poštanskim uslugama. Zakona o željeznici i Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti 
prava putnika u željezničkom prijevozu, svaka ugovorna strana može zatražiti stručno mišljenje 
druge ugovorne strane o sukladnosti takvog ponašanja i djelovanja poduzetnika s općim i 
posebnim propisima o tržišnom natjecanju te stručnu i tehničku pomoć potrebnu za rješavanje 
konkretnih slučajeva u nadležnosti ugovornih strana,

-da surađuju u svim drugim slučajevima koji zahtijevaju suradnju sukladno Zakonu o zaštiti 
tržišnog natjecanja. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Zakona o pošti. Zakona o željeznici 
i Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu,

-da HAKOM pred AZTN-om podnosi inicijativu za pokretanje postupka koji je u nadležnosti AZTN- 
a, u skladu s člankom 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, za pokretanje postupka po 
službenoj dužnosti, u slučajevima mogućeg narušavanja tržišnog natjecanja na Tržištu, kao i na 
povezanim i susjednim tržištima.

4.3. Ugovorna strana od koje je zatraženo mišljenje te stručna i tehnička pomoć, isto če dati u 
najkraćem mogućem razumnom roku, a najkasnije u roku od 30 dana računajući od dana dostave 
potpunog zahtjeva.

5. Načini suradnje

Ugovorne strane če suradnju iz prethodne točke ostvarivati naročito:

5.1. uzajamnim pružanjem odgovarajuće stručne i tehničke pomoći potrebne za rješavanje 
konkretnih slučajeva u nadležnosti ugovornih strana.



5.2. razmjenom relevantnih informacija podataka, obavijesti i isprava iz područja zaštite tržišnog 
natjecanja na Tržištu i drugih područja od interesa za ugovorne strane,

5.3. izradom stručnih mišljenja na zahtjev i za potrebe druge ugovorne strane i drugim oblicima 
pružanja stručne i tehničke pomoči,

5.4. izradom zajedničkih analiza, istraživanja Tržišta sukladno raspoloživim resursima,

5.5. izravnim kontaktima između ugovornih strana,

5.6. suradnjom na kontinuiranoj edukaciji stručnjaka AZTN-a i HAKOM-a na području zaštite 
tržišnog natjecanja i srodnih područja, a posebno:
- razmjenom obavijesti o održavanju skupova (seminara, konferencija i si.),
- uzajamnim pozivanje na seminare i druge oblike obrazovnih programa koje organizira jedna od 
ugovornih strana,
- uključivanjem u obrazovne programe koje za jednu od ugovornih strana organizira neko tijelo ili 
organizacija, zajedničkim organiziranjem edukacija, stručnih skupova, okruglih stolova ili 
konferencija,
-razmjenom informacija o studijama, knjigama, stručnim člancima i si. koje objavljuje jedna od 
ugovornih strana, a koje su od stručnog interesa za drugu ugovornu stranu,
- suradnjom na izvršavanju europskih i međunarodnih obveza Republike Hrvatske na području 
zaštite tržišnog natjecanja, a naročito:
u svezi sa članstvom u Europskoj uniji,
- suradnjom u provedbi EU projekata financiranih iz EU fondova koje provodi jedna od ugovornih 
strana,
- u obavljanju poslova i provođenja projekata u okviru međunarodnih organizacija i drugih 
institucija kao npr. OECD i u bilateralnoj suradnji na tom području.

6. Razmjena podataka, obavijesti i isprava

Ugovorne strane će razmjenjivati podatke, obavijesti, isprave koje če smatrati korisnima za 
djelotvorno osiguravanje tržišnog natjecanja na Tržištu i drugim tržištima na kojima tržišno 
natjecanje može imati učinke (povezanim i susjednim tržištima) i kojima se olakšava provedba 
postupaka u predmetima iz područja zaštite tržišnog natjecanja.

7. Povjerljivost podataka

7.1. Ugovorne strane dužne su čuvati podatke, obavijesti i isprave primljene od strane 
poduzetnika kao poslovnu tajnu odnosno službenu tajnu u smislu odredaba propisa o zaštiti 
tržišnog natjecanja, propisa kojima su uređena Tržišta, statuta i drugih općih akata ugovornih 
strana i drugih relevantnih propisa.

7.2. Ugovorne strane dužne su poduzeti sve potrebno za čuvanje povjerljivosti dobivenih 
podataka, obavijesti i isprava te osigurati da razmijenjeni povjerljivi podaci, obavijesti i isprave 
budu korišteni isključivo u svrhu provedbe konkretnih postupaka u predmetima iz područja zaštite 
tržišnog natjecanja.



7.3. Obveza čuvanja povjerljivih podataka, obavijesti i isprava dobivenih na osnovi ovog 
sporazuma postoji i nakon prestanka njihovog važenja u smislu posebnih propisa.

7.4. Ako bilo koja od ugovornih strana primi zahtjev treće strane za dostavljanjem povjerljivih 
podataka, obavijesti ili isprava pribavljenih od druge ugovorne strane, tom zahtjevu ne smije 
udovoljiti bez prethodno pribavljenog pisanog dopuštenja ugovorne strane od koje su ti podaci, 
obavijesti ili isprave pribavljeni.

7.5. Ugovorna strana od koje je takvo dopuštenje zatraženo, može davanje podataka, obavijesti 
ili isprava trećoj strani vezati uz ispunjavanje određenih uvjeta, uključujući potpisivanje izjave 
kojom se treća strana obvezuje na čuvanje dobivenih podataka, obavijesti ili isprava kao 
povjerljivih, na način opisan u točki 7.1,7.2. i 7.3. ovoga Sporazuma.

8. Sastanci predstavnika ugovornih strana

8.1. Suradnja iz točke 5. kao i razmjena podataka iz točke 6. ovoga Sporazuma osigurat će se 
pisanim putem kao i putem osobnih ili on line sastanaka predstavnika AZTN-a i HAKOM-a koji se 
održavaju prema potrebi.

8.2. Svaka od ugovornih strana imenuje u svakom pojedinom predmetu svoje predstavnike koji 
će održavati izravne kontakte.

8.3. Sastanci koji su sazvani na inicijativu jedne od ugovornih strana, održavaju se u sjedištu one 
ugovorne strane koja je dala inicijativu za održavanje sastanka, ako predstavnici u konkretnom 
slučaju ne dogovore drugačije.

8.4. Svaka ugovorna strana imenuje svog koordinatora čija je zadaća organizirati izravne kontakte 
predstavnika ugovornih strana.

8.5. Poziv za sastanak, odnosno inicijativa za održavanje sastanka predstavnika ugovornih strana 
mora sadržavati prijedlog dnevnoga reda sastanka.

8.6. Ugovorna strana u čijem je sjedištu održan sastanak, dužna je sastaviti kratki zapisnik o tijeku 
i zaključcima sastanka.

8.7. Sudionici sastanka imaju pravo staviti primjedbe na zapisnik, u kojem slučaju če se u zapisnik 
upisati sadržaj primjedbi. Unesene primjedbe čine sastavni dio zapisnika.

8.8. U pravilu jedanput godišnje sastanku ugovornih strana će prisustvovati predsjednik ili član 
Vijeća AZTN-a odnosno predsjednik ili član Vijeća HAKOM-a na kojemu će se razmatrati ovaj 
Sporazum i aktualna pitanja međusobne suradnje.

9. Završne odredbe

9.1. Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme.

9.2. Bilo koji spor ili nerazumijevanje u vezi provedbe ovoga Sporazuma ugovorne strane nastojat 
če riješiti međusobnim dogovorom.



9.3. Svaka ugovorna strana može u bilo kojem trenutku predložiti izmjenu ili raskinuti ovaj 
Sporazum slanjem pisane obavijesti drugoj strani.

9.4. U slučaju raskida, Sporazum se smatra raskinutim protekom roka od 30 dana od dana kada 
druga strana primi pisanu izjavu o raskidu.

9.5. Ugovorne strane dužne su nastaviti suradnju i nakon raskida Sporazuma opisanog u stavku
9.3. ovoga Sporazuma, dok se ne riješe predmeti u kojima je prije primitka obavijesti o raskidu 
zatražila mišljenje ili podatke od AZTN-a i obrnuto, ali najdulje tri (3) mjeseca od raskida 
Sporazuma.

9.6. Raskid ovog Sporazuma neće imati nikakvog učinka na one oblike suradnje između 
ugovornih strana koji su propisani zakonom ili posebnim propisom.

9.7. Danom potpisivanja ovoga Sporazuma prestaje važiti Sporazum sklopljen između ugovornih 
strana 14. srpnja 2006.

9.8. Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja obje ugovorne strane.

9.9. Ovaj Sporazum je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka, po dva (2) za svaku ugovornu 
stranu.
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