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Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 14. stavka 4. Zakona o elektroničkim 

komunikacijama (NN 73/08, dalje u tekstu: ZEK), članka 53. stavka 5. i članka 56. stavaka 1. i 4. 

ZEK-a, nakon provedenog testa tri mjerila sukladno članku 53. stavku 2. ZEK-a, u postupku 

ukidanja regulatornih obveza operatora sa značajnom tržišnom snagom, Vijeće Hrvatske agencije za 

poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: Vijeće Agencije) je na sjednici održanoj 

………….  2009. donijelo sljedeću 

 

 

ODLUKU 

 
 

I. Trgovačkim društvima T-Mobile Hrvatska d.o.o. i VIPnet d.o.o ukidaju se regulatorne obveze na 

tržištu javne govorne usluge u pokretnim telekomunikacijskim mrežama određene Zakonom o 

telekomunikacijama prema „Popisu mjerodavnih tržišta i operatora i davatelja telekomunikacijskih 

usluga koji imaju znatniju tržišnu snagu na tim mjerodavnim tržištima“ od 17. prosinca 2007., 

klasa: 344-01/07-01/939, ur.broj: 376-11-1.  

 

II. Ukidanje regulatornih obveza, na temelju provođenja Testa tri mjerila sukladno članku 53. 

stavku 2. ZEK-a, propisano je dokumentom Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije 

„Tržište javno dostupne telefonske usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama – 

Provođenje Testa tri mjerila iz članka 53. stavka 2. ZEK-a“  koji je sastavni dio ove odluke. 

 

III. Ova odluka objavit će se u „Narodnim novinama“. 

 

 

Obrazloženje 

 

 

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: Agencija) je po službenoj 

dužnosti, stupanjem na snagu ZEK-a, započela provođenje postupka analize tržišta. Vijeće Agencije 

je sukladno članku 53. stavku 1. ZEK-a odlukom od 09. srpnja 2008., klasa: UP/I-344-01/08-

01/1582, ur.broj: 376-11-08-01, utvrdilo mjerodavna tržišta podložna prethodnoj regulaciji. Vijeće 

Agencije je odlukom od 09. srpnja 2008. klasa: UP/I-344-01/08-01/1583, ur. broj: 376-11-08-01, 

odredilo, između ostalog, operatore koji su obvezni dostaviti sve potrebne podatke za utvrđivanje 

tržišta javne govorne usluge u pokretnim telekomunikacijskim mrežama. Navedenom odlukom 

operatori Tele2 d.o.o., T-Mobile Hrvatska d.o.o. i Vipnet d.o.o. određeni su kao operatori koji su 

obvezni dostaviti potrebne podatke za određivanje mjerodavnog tržišta javne govorne usluge u 

pokretnim telekomunikacijskim mrežama. 

 

Naziv mjerodavnog tržišta iz dokumenta u točki II. izreke ove odluke izmijenjen je u odnosu na 

naziv istog mjerodavnog tržišta iz „Popisa mjerodavnih tržišta i operatora i davatelja 

telekomunikacijskih usluga koji imaju znatniju tržišnu snagu na tim mjerodavnim tržištima“, na 

način da je isti usklađen s mjerodavnim zakonskim i podzakonskim propisima. 

 

„Popisom mjerodavnih tržišta i operatora i davatelja telekomunikacijskih usluga koji imaju 

znatniju tržišnu snagu na tim mjerodavnim tržištima“ klasa: 344-01/07-01/939, ur.broj: 376-11-1, 



 
 

kojeg je Vijeće Hrvatske agencije za telekomunikacije (pravni prednik Vijeća Agencije prema 

članku 131. ZEK-a) objavilo 17. prosinca 2007. trgovačka društva VIPnet d.o.o. i T-Mobile 

Hrvatska d.o.o. proglašena su operatorima sa znatnijom tržišnom snagom na tržištu javne govorne 

usluge u pokretnim telekomunikacijskim mrežama na području Republike Hrvatske, kao i na tržištu 

međusobnog povezivanja.  

 

Vijeće Agencije je na temelju postupka analize tri mjerila zaključilo da tržište javno dostupne 

telefonske usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, kao mjerodavno tržište, nije 

podložno prethodnoj regulaciji budući da na istom nisu istodobno zadovoljena sva tri mjerila iz 

članka 53. stavka 2. ZEK-a. Naime, Vijeće Agencije je prilikom provođenja testa tri mjerila 

zaključilo da prvo i drugo mjerilo nisu zadovoljeni, a za treće mjerilo se ne može utvrditi je li 

zadovoljeno obzirom da Agencija kroz prvo i drugo mjerilo nije uočila nedostatke na tržištu.  

 

Slijedom navedenog, a uzevši u obzir da sukladno članku 53. stavku 2. ZEK-a, sva tri mjerila 

moraju biti istodobno zadovoljena kako bi tržište bilo podložno prethodnoj regulaciji, Vijeće 

Agencije je na temelju članka 53. stavka 5. ZEK-a, a u skladu s člankom 56. stavkom 1. ZEK-a u 

točki I. izreke ove odluke odredilo ukidanje svih prethodno određenih regulatornih obveza 

operatorima T-Mobile Hrvatska d.o.o. i VIPnet d.o.o. kao operatorima sa znatnijom tržišnom 

snagom na tržištu javne govorne usluge u pokretnim telekomunikacijskim mrežama prema Zakonu 

o telekomunikacijama. 

 

Vijeće Agencije je po službenoj dužnosti, a temeljem članka 12. stavka 1. točke 3., članka 14. 

stavka 4. ZEK-a i u skladu s člankom 53. stavkom 5. i člankom 56. stavcima 1. i 4. ZEK-a odlučilo 

kao u izreci ove odluke. 

 

 

 

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 ove odluke. 

 

Klasa:  

Ur.broj:  

Zagreb, …………….. 2009. 

 

 

                                                                                                                PREDSJEDNIK VIJEĆA AGENCIJE 
 

                                                                                    Gašper Gaćina, dipl. ing. el. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

-T-Mobile Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 23., Zagreb - poštom s povratnicom 

-VIPnet d.o.o. Vrtni put 1., Zagreb – poštom s povratnicom 

-spis 


