KLASA: UP/I-344-01/13-05/33
URBROJ: 376-05-1-20-34
Zagreb, 9. lipnja 2020.

Temeljem članka 12. stavka 1. točke 3., a u svezi sa člankom 60. stavkom 3. Zakona o elektroničkim
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), u postupku izdavanja
suglasnosti trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Radnička cesta 21, na regulatornu
računovodstvenu dokumentaciju, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti je na
sjednici održanoj 9. lipnja 2020. donijelo sljedeću

ODLUKU
Trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. izdaje se suglasnost na Računovodstveni dokument,
Dokument o metodologiji alokacije i Listu grupe usluga HT-a za 2019. godinu od 31. ožujka 2020.

Obrazloženje
Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) je 31. ožujka 2020. dostavio Hrvatskoj regulatornoj agenciji za
mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) nacrt Računovodstvenog dokumenta, Dokument o metodologiji
alokacije, Izvještaj o promjenama i utjecaju promjena računovodstvenog dokumenta i dokumenta o
metodologiji alokacije na regulatorne financijske izvještaje za 2019., Listu grupe usluga HT-a
pridruženih na odgovarajuće usluge za koje je HT dužan računovodstveno razdvojiti prihode,
troškove i angažirani kapital, te plan revizije regulatornih financijskih izvještaja za financijsku godinu
koja je završila 31. prosinca 2019., a u svrhu dobivanja suglasnosti na iste.
Naime, Vijeće HAKOM-a je 11. prosinca 2013. (KLASA: UP/I-344-01/13-05/33, URBROJ: 37611/13-2), donijelo odluku kojom je HT-u naložen način provedbe računovodstvenog odvajanja i
troškovnog računovodstva, kako je propisano regulatornim dokumentom „Naputci za
računovodstveno razdvajanje i troškovno računovodstvo“ (dalje: Naputak), koji je sastavni dio
navedene odluke.
Prema točki 2.2.1. (4) Naputka, HT je obvezan pripremiti nacrt računovodstvenog dokumenta i
dokumenta o metodologiji alokacije te do 31. ožujka svake godine HAKOM-u dostaviti na suglasnost
nacrt navedenih dokumenata.
S obzirom da je utvrđeno kako je računovodstvena dokumentacija HT-a od 31. ožujka 2020. u skladu
s odlukom i Naputkom, izdana je suglasnost na istu te je temeljem članka 12. stavka 1. točki 3. i
članka 60. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama, odlučeno kao u izreci.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim
sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka odluke.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Tonko Obuljen

Dostaviti:
1. Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Radnička cesta 21 – poštom s povratnicom
2. U spis

