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Komentari HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. u okviru javne rasprave o 
prijedlogu odluke

o djelomičnom ukidanju odluke iz analize tržišta završavanja poziva u pokretnu javnu 
komunikacijsku mrežu,

ožujak 2010. godine

Slijedom podnesenog prijedloga T-Mobile Hrvatska d.o.o. od 24. studenoga 2009. godine za 
obnovu postupka analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu pokretnu javnu 
komunikacijsku mrežu i određivanja operatora sa značajnom tržišnom snagom te određivanja 
regulatornih obveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom (dalje u tekstu: Predmet) u 
kojem je dana 17. srpnja 2009. godine Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke 
komunikacije (dalje u tekstu: Vijeće Agencije) donijelo odluku (klasa: 344-01-09-01/1078, 
ur.broj: 376-11-09-01; dalje u tekstu: Odluka) i dana 19 listopada 2009. godine zaključak o 
ispravku pogreške u Odluci (klasa: 344-01/09-01/1078, ur.broj: 376-11-09-02; dalje u tekstu: 
Zaključak), HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. (dalje u tekstu: HT), s obzirom na pripajanje 
trgovačkog društva T-Mobile Hrvatska d.o.o. HT-u, očituju se kako slijedi:

HT je suglasan s donesenim zaključkom o usvajanju prijedloga za djelomičnom obnovom 
postupka u Predmetu (klasa: 344-01/09-01/1078, ur.broj: 376-04-09-05 DM) koji je donijelo 
Vijeće Agencije 9.prosinca 2009. godine.

HT podržava i donošenje rješenja od strane Hrvatske agencije za poštu i elektroničke 
komunikacije (dalje u tekstu: Agencija), ali na način kojim bi se poništila Odluka čiji sastavni 
dio čini Zaključak u dijelu koji se odnosi na primjenu ispravljenog dijela Odluke Zaključkom.

Naime, samim ukidanjem rješenja ne poništavaju se i pravne posljedice koje je takvo rješenje 
proizvelo već se samo onemogućava daljnje proizvođenje pravnih posljedica ukinutog 
rješenja. HT je mišljenja da je nužno da rješenje ima za pravnu posljedicu poništavanje 
Odluke u dijelu koji se odnosi na izjednačavanje cijene završavanja (terminacije) poziva koji 
su započeti u nacionalnim mrežama i poziva koji su započeti u inozemstvu s obzirom na sve 
navedeno u obrazloženju prijedloga rješenja Vijeća Agencije za koji je otvorena predmetna 
javna rasprava (dalje u tekstu: Prijedlog rješenja).

Osim navedenog HT ukazuje na sljedeće: 

- S obzirom na dispozitiv Zaključka, smatramo kako bi dodatno rješenjem Vijeća 
Agencije trebalo na odgovarajući način izmijeniti dio dokumenta Agencije „Analiza 
tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu pokretnu javnu komunikacijsku 
mrežu“ (dalje u tekstu: Analiza tržišta) u poglavlju 10.1.4. Obveza nadzora cijena i 
vođenja troškovnog računovodstva na način da se navede kako se obveza nadzora 
cijena i vođenja troškovnog računovodstva ne odnosi na promet koji je nastao u 
inozemstvu, a tranzitiran je kroz nacionalnog operatora u mreže pokretnih operatora.

Naime kako je navedeno u točki I. Prijedloga rješenja proizlazi da se ukida konačna 
Odluka u dijelu točke II. koja se odnosi na regulatornu obvezu nadzora cijena i 
vođenja troškovnog računovodstva za promet koji je nastao u inozemstvu, a tranzitiran 
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je kroz nacionalnog operatora u mreže pokretnih operatora, iako se u točki II. Odluke 
izričito ne navodi na koji promet se odnosi navedena obveza.

Međutim, kako je u točki IV. Odluke navedeno kako su načini, uvjeti i rokovi 
provođenja regulatornih obveza iz točke II. i točke III. Odluke propisani u Analizi 
tržišta, koja je sastavni dio Odluke, smatramo kako bi se rješenjem umjesto referiranja 
na točku II. Odluke trebalo na odgovarajući način izmijeniti tekst u poglavlju 10.1.4. 
Analize tržišta.

- HT ostaje kod svih navoda koji su navedeni u prijedlogu T-Mobile Hrvatska d.o.o. od 
24. studenoga 2009. godine za obnovu Predmeta, od kojih su neki navedeni i u 
obrazloženju Prijedloga rješenja. 


