
 
 
 

 
 

 

Komentari Hrvatskog Telekoma d.d. na prijedlog odluke HAKOM-a u postupku 
provođenja Testa tri mjerila na tržištu maloprodaje iznajmljenih vodova 

 

Zagreb, 3. veljače 2014. godine 

 

U okviru javne rasprave koju je Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) 
otvorila dana 19. prosinca 2013. godine u vezi prijedloga odluke kojom se utvrđuje da mjerodavno tržište 
iznajmljenih vodova nije podložno prethodnoj regulaciji jer nisu istodobno zadovoljena sva tri mjerila iz članka 53. 
stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, dalje u tekstu: ZEK), te 
kojom se ukidaju prethodno određene regulatorne obveze na tržištu iznajmljenih vodova vezano uz minimalnu 
ponudu telekomunikacijskih vodova za iznajmljivanje (dalje u tekstu: Prijedlog odluke) Hrvatski Telekom d.d. (dalje 
u tekstu: HT) ovim putem dostavlja svoje komentare na Prijedlog odluke. 

 

Pozdravljamo i podržavamo stajalište HAKOM-a prema kojem mjerodavno tržište iznajmljenih vodova nije 
podložno prethodnoj regulaciji jer nisu istodobno zadovoljena sva tri mjerila iz članka 53. stavka 2. ZEK-a. 

Nastavno na točku II. Prijedloga odluke, skrećemo pažnju kako je u članku 56. stavku 1. ZEK-a određeno da ako 
HAKOM u postupku određivanja i analize tržišta utvrdi postojanje djelotvornog tržišnog natjecanja na mjerodavnom 
tržištu, ne može odrediti ni jednu regulatornu obvezu, a u slučaju postojanja prethodno određenih regulatornih 
obveza HAKOM  će donijeti odluku o ukidanju tih regulatornih obveza na mjerodavnom tržištu. 

Vjerujemo kako je namjera HAKOM-a bila da se točkom II. Prijedloga odluke postupi upravo sukladno navedenoj 
odredbi ZEK-a. Međutim, s obzirom da se u točki II. Prijedloga odluke uz ukidanje prethodno određenih 
regulatornih obveza na tržištu iznajmljenih vodova navodi kako se to odnosi vezano uz minimalnu ponudu 
telekomunikacijskih vodova za iznajmljivanje, potencijalno može biti dvojbeno da li su takvim izričajem točke II. 
Prijedloga odluke obuhvaćene sve regulatorne obveze određene HT-u na mjerodavnom tržištu na temelju Zakona 
o telekomunikacijama (NN 122/03, 158/03, 60/04, 70/05). 

Stoga u cilju otklanjanja mogućih dvojbi, predlažemo izmjenu točke II. Prijedloga odluke na način da ista glasi: 

 „II. Trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. ukidaju se prethodno određene regulatorne obveze na tržištu 
maloprodaje iznajmljenih  vodova uključujući i  obveze vezano uz minimalnu ponudu telekomunikacijskih vodova 
za iznajmljivanje.“ 

 

 

 

Hrvatski Telekom d.d. 


