
 

 
 

 

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 

Jurišićeva 13, 10000 Zagreb / MB: 01865862 / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 4896 000, Fax: (01) 4920 227 / www.hakom.hr 

KLASA:UP/I-344-01/10-01/456  

URBROJ: 376-11-10-03 

Zagreb, 15. prosinca 2010.g. 

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i čl. 22. stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama 

(NN 73/08, dalje u tekstu: ZEK),  u postupku analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na 

fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike i određivanja operatora sa značajnom tržišnom 

snagom, te određivanja regulatornih obveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom, Vijeće 

Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije sa sjednice održane dana 15. prosinca 2010.g., 

donosi  

 

 

PRIJEDLOG ODLUKE 

 
 

I. Trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Savska cesta 32, određuje se 

operatorom sa značajnom tržišnom snagom na tržištu pristupa javnoj komunikacijskoj 

mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike. 

 

II. Trgovačkom društvu iz točke I. ove odluke određuju se regulatorne obveze: obveza 

pristupa i korištenja posebnih dijelova mreže, obveza nediskriminacije, obveza 

transparentnosti, obveza nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva, obveza 

računovodstvenog razdvajanja i obveza nadzora maloprodajnih cijena usluga. 

 

III. Način, uvjeti i rokovi provođenja regulatornih obveza iz točke II. ove odluke propisani su 

dokumentom Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije „Prijedlog analize 

tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne 

korisnike“ koji je u cijelosti sastavni dio ove odluke. 

 

IV. Ovaj prijedlog odluke objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za poštu 

i elektroničke komunikacije. 

 

Obrazloženje 

 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) je u skladu s 

člankom 52. ZEK-a pokrenula provođenje postupka analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj 

mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike. Naime, Vijeće Hrvatske agencije za poštu i 

elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: Vijeće HAKOM-a) je  odlukom od 12. ožujka 2010.g., 

klasa UP/I-344-01/10-01/456, ur.br.: 376-11-10-01, utvrdilo mjerodavno tržište pristupa javnoj 

komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike podložnim prethodnoj 

regulaciji. Isto tako, Vijeće HAKOM-a je odlukom od 12. ožujka 2010.g., klasa: UP/I-344-01/10-

01/456, ur.br.: 376-11-10-02, odredilo obvezu dostave svih potrebnih podataka za određivanje i 

analizu navedenog tržišta sljedećim operatorima: Akton d.o.o., Amis Telekom d.o.o., B.Net Hrvatska 

d.o.o., Brzi-net d.o.o., BT Net d.o.o., Fenice Telekom d.o.o., H1 Telekom d.d., Hrvatski Telekom d.d. 

(dalje u tekstu: HT), IBM Hrvatska d.o.o., Iskon Internet d.d., Magić telekom d.o.o.,  Metronet plavi 

d.o.o., Metronet telekomunikacije d.d., Nexcom d.o.o., Novi net d.o.o., OT – Optima Telekom d.d., 



 

Primatel d.o.o., Red Telekom d.o.o., Selec d.o.o., Softnet d.o.o., T-2 d.o.o., Telenet d.o.o., VIPnet 

d.o.o. i Voljatel telekomunikacije d.o.o. 

  

Slijedom navedenog, HAKOM je pristupio provođenju postupka iz članka 52. ZEK-a na navedenom 

mjerodavnom tržištu. U provedbi postupka analize tržišta, HAKOM je sukladno članku 53. stavku 1. 

u svezi s člankom 52. st. 4. ZEK-a  osobito vodio računa o primjeni mjerodavne Preporuke Europske 

komisije o mjerodavnim tržištima podložnima prethodnoj (ex ante) regulaciji i mjerodavnih Smjernica 

Europske komisije o analizi tržišta i utvrđivanju značajne tržišne snage sukladno zajedničkom 

regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge. 

 

U postupku određivanja mjerodavnog tržišta, Vijeće HAKOM-a je odredilo dimenziju usluga i 

zemljopisnu dimenziju mjerodavnog tržišta. Temeljem provedene analize, Vijeće HAKOM-a je 

zaključilo da mjerodavno tržište pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne 

i poslovne korisnike obuhvaća sljedeće usluge: uslugu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na 

fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike koja se pruža putem analognog (POTS) priključka, 

neovisno o tome nudi li se isti samostalno ili kao sastavni dio paketa elektroničkih komunikacijskih 

usluga, uslugu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne 

korisnike koja se pruža putem ISDN BRA i ISDN PRA priključka i uslugu pristupa javnoj 

komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike koja se pruža putem 

širokopojasnog priključka, neovisno o tome koristi li se isti isključivo u svrhu pružanja javno 

dostupne telefonske usluge ili u svrhu pružanja javno dostupne telefonske usluge u kombinaciji s 

jednom ili više elektroničkih komunikacijskih usluga te neovisno o tome nudi li se širokopojasni 

priključak samostalno ili uz neku drugu vrstu priključka.  

 

Također, Vijeće HAKOM-a je odredilo da je mjerodavno tržište pristupa javnoj komunikacijskoj 

mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike, u zemljopisnoj dimenziji, nacionalni 

teritorij Republike Hrvatske. 

 

Vijeće HAKOM-a je, nakon što je odredilo mjerodavno tržište na temelju određenih mjerila iz članka 

55. stavka 3. ZEK-a, odnosno provedene analize, utvrdilo da je HT operator sa značajnom tržišnom 

snagom na tržištu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne 

korisnike. Nastavno na to, na temelju prepreka razvoju tržišnog natjecanja koje se mogu pojaviti na 

tržištu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike 

Vijeće HAKOM-a je HT-u kao operatoru sa značajnom tržišnom snagom odredilo odgovarajuće 

regulatorne obveze.  

 

Vijeće HAKOM-a je pri određivanju regulatornih obveza HT-u uzelo u obzir članak 63. stavak 1. 

ZEK-a sukladno kojem Vijeće HAKOM-a može odrediti operatorima sa značajnom tržišnom snagom 

na određenom maloprodajnom tržištu odgovarajuće regulatorne obveze ako na temelju postupka 

analize tržišta utvrdi da na tom maloprodajnom tržištu nema djelotvornog tržišnog natjecanja te da 

regulatorne obveze iz članka 58. do 62. i članka 65. ne bi mogle osigurati ostvarivanje regulatornih 

načela i ciljeva iz članka 5. ZEK-a. Slijedom toga, Vijeće HAKOM-a je HT-u odredilo sljedeće 

regulatorne obveze na veleprodajnoj razini: obvezu najma korisničke linije kroz obvezu pristupa i 

korištenja posebnih dijelova mreže (članak 61. ZEK-a); obvezu nediskriminacije (članak 59. ZEK-a); 

obvezu transparentnosti (članak 58. ZEK-a); obvezu nadzora cijena i vođenja troškovnog 

računovodstva (članak 62. ZEK-a) i obvezu računovodstvenog razdvajanja (članak 60. ZEK-a) te na 

maloprodajnoj razini obvezu nadzora maloprodajnih cijena usluga (članak 63. ZEK-a) i unutar iste 

zabranu naplaćivanja previsokih cijena usluga, nadzor pojedinačnih cijena usluga, troškovnu 



 

usmjerenost cijena usluga i zabranu neopravdanog povezivanja određenih vrsta usluga i zabranu 

davanja neopravdane prednosti pojedinim krajnjim korisnicima usluga. S obzirom da ovaj prijedlog 

odluke može imati znatniji utjecaj na mjerodavno tržište, Vijeće HAKOM-a smatra opravdanim 

provesti javnu raspravu predviđenu u članku 22. ZEK-a. 

 

Ovaj prijedlog odluke objavit će se u skladu s člankom 14. stavkom 4. ZEK-a. 

 

Slijedom navedenog, na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. ZEK-a, a u skladu s člancima 52., 53., 

54. i 56. stavcima 2. i 4. ZEK-a, Vijeće HAKOM-a odlučilo je kao u izreci. 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom 

Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. 

 

 

 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 Miljenko Krvišek, dipl. ing. el. 

 


