
 

 
 

 

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr 

  

Na temelju članka 12. stavka 1. toč 3. i članka 52. stavka 2. Zakona o elektroničkim 

komunikacijama („Narodne novine“ br. 73/08 i 90/11, ZEK), u postupku izmjene odluke Vijeća 

Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (klasa:UP/I-344-01/10-01/456, urbroj:  376-

11-10-25) i pripadajućeg dokumenta „Analiza tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na 

fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike“, Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke 

komunikacije na sjednici održanoj 21. rujna 2012.g. donosi 

 

 

PRIJEDLOG RJEŠENJA 
 

 

1. Mijenja se odluka Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (klasa:UP/I-

344-01/10-01/456, urbroj:  376-11-10-25) i pripadajući dokument „Analiza tržišta pristupa javnoj 

komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike“ i to na način kako slijedi: 

 

1.1. U Poglavlju 7.2.3. „Obveza transparentnosti“ na stranici 65. u trećoj točki umjesto brojke: „30“ 

treba stajati brojka: „60“. 

1.2. U Poglavlju 8.3. „Prilog C - komentari na analizu mjerodavnog tržišta i osvrt HAKOM-a na 

navedene komentare, podijeljeno po operatorima“ na stranici 107. umjesto brojke: „30“ treba stajati 

brojka: „60“. 

1.3. U Poglavlju 8.3. „Prilog C - komentari na analizu mjerodavnog tržišta i osvrt HAKOM-a na 

navedene komentare, podijeljeno po operatorima“ na stranicama 107. i 108. u tekstu posljednjeg 

odlomka umjesto riječi: „privremeno Rješenje HAKOM-a od 25. svibnja 2010.g.“ trebaju stajati 

riječi: „konačno rješenje HAKOM-a od 03. studenog 2010.g.“ 

 

2. Nalaže se Hrvatskom Telekomu d.d., Zagreb, Savska cesta 32 da odmah po primitku ovog 

rješenja svoju standardnu ponudu za uslugu najma korisničke linije na odgovarajući način uskladi s 

izmjenama iz točke 1. ovog rješenja. 

 

3. U ostalim dijelovima odluka i pripadajući dokument iz točke 1. ovog rješenja ostaju 

nepromijenjeni. 

 

4. Ukida se privremeno rješenje HAKOM-a doneseno u ovom postupku 19. rujna 2012. godine. 

 

5. Ovaj prijedlog rješenja objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za poštu i 

elektroničke komunikacije u svrhu provođenja javne rasprave. 

 

 

 

Obrazloženje 

 
 

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) zaprimila je 

Presudu Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-7871/2011-7 od 30. kolovoza 2012. 

godine, kojom je navedeni sud poništio rješenje HAKOM-a klase: UP/I-344-01/10-01/456, urbroja: 

376-11/JB2-11-45 (DJ) od 08. lipnja 2011.g. (dalje: poništeno rješenje).  



 

 

Poništenim rješenjem HAKOM je ispravio pogrešku u pisanju u odluci klase:UP/I-344-01/10-

01/456, urbroja: 376-11-10-25) i pripadajućem dokumentu „Analiza tržišta pristupa javnoj 

komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike“ (dalje: odluka o analizi 

tržišta pristupa) na način da je izmijenio rok za privremenu obustavu pružanja usluga, koje su 

predmet standardne ponude HT-a za uslugu najma korisničke linije, sa 30 na 60 dana. 

 

Postupajući sukladno stavu Suda, HAKOM je sukladno članku 52. stavak 2. ZEK-a pokrenuo 

postupak izmjene analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za 

privatne i poslovne korisnike u dijelu koji se odnosi na regulatornu obvezu transparentnosti kako bi 

u okviru iste ujednačio rok za privremenu obustavu pružanja usluge na ovom predmetnom tržištu, s 

rokom koji je utvrđen rješenjem HAKOM-a od 03. studenog 2010.g. (klase: 344-01/10-01/47, 

urbroja: 376-11-10-26). 

 

Kako bi se zadržali postojeći uvjeti poslovno-financijskog odnosa između HT-a i ostalih operatora 

na predmetnom tržištu do okončanja postupka izmjene analize tržišta pristupa HAKOM je 19. rujna 

2012. godine donio privremeno rješenje kojim je HT-u naložio da može privremeno obustaviti 

pružanje usluga koje su predmet standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma 

korisničke linije, tek ukoliko operator korisnik ne podmiri bilo koji dugovani i nesporni račun za 

usluge, u roku od 60 dana od zaprimanja pisane opomene. 

 

HAKOM smatra da su izmjene naložene ovim rješenjem nužne prvenstveno radi usklađenja roka za 

privremenu obustavu pružanja usluga na ovom predmetnom tržištu s rokovima koji su utvrđeni 

rješenjem HAKOM-a od 03. studenog 2010.g. Naime, na svim dosad analiziranim tržištima 

određeni su u pogledu privremene obustave istovjetni rokovi. Kako HAKOM smatra da na 

predmetnom tržištu ne postoje nikakve drugačije okolnosti koje bi opravdavale drugačiji, odnosno 

kraći rok za privremenu obustavu pružanja usluga koje su predmet odgovarajuće standardne ponude 

posljedično smatra potrebnim donijeti izmjene kao u izreci. 

 

Imajući u vidu da predmetna odluka o izmjeni analize tržišta pristupa može imati znatniji utjecaj na 

mjerodavno tržište, HAKOM  smatra opravdanim provesti javnu raspravu predviđenu u članku 22. 

ZEK-a. Navedeni postupak javne rasprave potrebno je provesti kako bi sve zainteresirane strane 

mogle iznijeti svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na predložene izmjene.  

 

Slijedom navedenog, HAKOM je temeljem članka 12. stavak 3. ZUP-a, i članka 52. stavak 2. ZEK-

a odlučio kao u izreci ovog rješenja. 

 

 

 

 
                                                        PREDSJEDNIK VIJEĆA 

                                               Miljenko Krvišek, dipl. ing. el. 


