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PREDMET:  Javna rasprava – Prijedlog odluke povodom zahtjeva HT-a, VIP-neta i 

TELE2 za izmjenom regulatornih obveza nadzora cijena i vođenja 
treoškovnog računovodstva na tržištu završavanja poziva u vlastitu 
pokretnu javnu komunikacijsku mrežu  

  
o Komentari H1 TELEKOM-a 

 
 
U odnosu na gore navedeni Prijedlog odluke Hrvatske agencije za poštu i elektroničke 
komunikacije o kojem je dana 17. studenog 2010. godine otvorena javna rasprava i čiji će 
konačan tekst imati itekako značajan utjecaj na mjerodavno tržište, naročito po pitanju 
tržišnog natjecanja, u nastavku dostavljamo komentare tvrtke H1 TELEKOM d.d. 
 
Pozdravljamo ovakvu odluku HAKOM-a čiji tekst u cijelosti podržavamo.  
 
Kao i HAKOM, stajališta smo da je odbijanje zahtjeva HT-a i VIPneta za izmjenom 
regulatornih obveza nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva u dijelu koji se 
odnosi na novi izračun cijene usluge završavanja (terminacije) poziva na tržištu završavanja 
(terminacije) poziva u vlastitu pokretnu javnu komunikacijsku mrežu, jedina ispravna odluka.  
 
Prijedlog HT-a da se primjeni cijena koja odgovara postojećoj cijeni umanjenoj za jednu 
trećinu razlike između postojeće i cijene izračunate temeljem propisane metodologije, 
odnosno cijena u iznosu od 0,505 kn/min i to još uz razdoblje primjene do nove analize 
mjerodavnih tržišta (???), potpuno je neutemeljen, neosnovan i suprotan odluci, odnosno 
dokumentu donesenom na temelju provedene analize mjerodavnog tržišta i propisanoj 
obvezi HT-a  i VIPneta da do 01. siječnja 2011. godine ugrade u svoje standardne ponude 
međupovezivanja nove cijene usluge završavanja (terminacije) poziva u vlastitu mrežu uz 
prethodnu provjeru istih na temelju metodologije definirane u poglavlju 10.1.4.1. Analize 
tržišta završavanja poziva i to na temelju posljednjih dostupnih vrijednosti. 
 
Isto vrijedi i za obje predložene varijante od strane VIPneta (odgoda primjene nove cijene do 
01. srpnja 2011. godine, odnosno izračun nove cijene s primjenom od 01. siječnja 2011. 
godine, ali temeljem podataka koji su vrijedili za početak 2010. godine).  
 
Evidentno je da je pokretanje ovog postupka izmjene regulatornih obveza nadzora cijena i 
vođenja troškovnog računovodstva od strane operatora pokretnih javnih komunikacijskih 
mreža usmjereno isključivo na odugovlačenje, odnosno odgodu početka primjene cijene koja 
odgovara metodologiji određenoj Analizom mjerodavnog tržišta i to na što duži vremenski 

 



period. Zbog navedenog smatramo nužnim da HAKOM decidirano navede da će se cijena 
terminacije u iznosu od 0,39 kn/min naplaćivati od 01. siječnja 2011. godine kako je to i 
propisano Analizom neovisno o tome kada će konačna odluka o zahtjevima HT-a i VIPneta 
po završenoj javnoj raspravi biti donesena.   
 
Pozdravljamo skrb HAKOM-a glede operatora Tele2 te očekujemo da ćemo nju prepoznavati 
i u odlukama HAKOM-a glede novih fiksnih operatora. U tom kontekstu skrećemo pozornost 
da je trenutno stanje na tržištu (u odnosu na srpanj 2009. godine kada su dovršene analize 
svih mjerodavnih tržišta pa tako i tržišta terminacije poziva u određenu javnu komunikacijsku 
mrežu koje se pruža na fiksnoj lokaciji) još uvijek takvo da ne opravdava predviđeno 
smanjenje stupnja asimetrije sa 42% na 28% u 2011. godini između cijena terminacije poziva 
u mrežu HT-a i cijena terminacije poziva u mreže ostalih operatora. Smatramo da je nužno 
još jednu godinu primijeniti početno određen stupanj asimetrije od 42%. 
 
Nadalje, posljedice recesije i gospodarske krize na kojima HT i VIPnet pokušavaju utemeljiti 
svoje zahtjeve daleko više su utjecale na poslovanje manjih operatora. Kada se navedenom 
pribroje financijski gubici koje su alternativni operatori posljednjih godina trpjeli kao posljedicu 
višegodišnjeg održavanja veleprodajnih cijena terminacije u pokretne mreže na razini daleko 
većoj od europskog prosjeka unatoč činjenici da čak ni sad nismo ni blizu eurpskog 
standarda, postojeća neravnoteža na tržištu neće se (ili će se u tek neznatnom opsegu) 
sanirati čak i uz ovu sniženu cijenu od 0,39 kn/min utvrđenu primjenom propisane 
metodologije. Međutim, sama metoda referentnih vrijednosti na temelju cijena dostupnih na 
usporedivim konkurentskim tržištima koju je u 2009. godini propisao HAKOM u dokumentu 
Analize tržišta terminacije poziva u određenu pokretnu javnu komunikacijsku mrežu, odnosno 
postavljanje cijena usluge terminacije poziva za 2011. godinu na temelju metode referentnih 
vrijednosti kojom se određuje cijena usluge završavanja poziva na razini europskog prosjeka, 
za svaku je pohvalu. 
 
I na ovom primjeru Vijeće i Stručne službe HAKOM-a pokazali su dosljednost i potvrdili 
opredjeljenje koje HAKOM striktno provodi kroz regulatorni okvir ZEK-a. Neizmjerno je važno 
stvoriti, odnosno održati praksu utemeljenu na odredbama zakona sadržanim u poglavlju VIII 
„Tržišno natjecanje“. Regulatorne obveze određene HT-u i VIPnetu sukladno članku 52. 
ZEK-a kao SMP operatorima, a čiju izmjenu isti sada predlažu određene su upravo nakon 
detaljne analize mjerodavnog tržišta završavanja (terminacije) poziva u vlastitu pokretnu 
javnu komunikacijsku mrežu i prikupljene enormne količine podataka dostavljenih od strane 
svih sudionika na tržištu s tim da predlagatelji apsolutno ničim nisu dokazali da su na tržištu 
nastale takve promjene koje bi značajno utjecale na određene im obveze.   
 
Stoga, težište HAKOM-a kao nacionalnog regulatora i dalje mora biti usmjereno na 
osiguravanje uvjeta održivog tržišnog natjecanja te jačanje tržišne konkurentnosti.  
 
I na kraju, upravo ovakva odluka HAKOM-a i dosljedna primjena, odnosno provođenje 
propisanih obveza svakako  pridonosi jačanju pravne sigurnosti, lakšem ulasku novih 
operatora na tržište, a time i djelotvornom i održivom tržišnom natjecanju što će u 
konačnici rezultirati snižavanjem maloprodajnih cijena, većom konkurentnošću i za 
krajnjeg korisnika, širom lepezom izbora.  
 
S poštovanjem, 
H1 TELEKOM d.d. 
 

 


