Klasa: 344-01/09-01/1078
Urbroj:376-04-10-08 DM
Zagreb, 5. svibanj 2010.
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, temeljem članka 219. Zakona o
općem upravnom postupku (NN br. 53/91 i 103/96 – Odluka USRH), povodom zahtjeva
društva Tele2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 289/D za donošenjem rješenja o ispravljanju
pogreške u rješenju Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije Klasa: 344-01/0901/1078, Urbr.: 376-04-09-06 DM od 31. ožujka 2010, na temelju odluke Vijeća dana 5.
svibnja 2010. donosi:

ZAKLJUČAK

I. U izvorniku rješenja Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije Klasa:
344-01/09-01/1078, Urbr.: 376-04-09-06 DM od 31. ožujka 2010. ispravlja se točka I.
izreke tako da glasi:
„Djelomično se ukida konačna odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke
komunikacije Klasa: 344-01/09-01/1078, Urbr.: 376-11-09-01 od 17. srpnja 2009.
donesena u predmetu analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu
pokretnu javnu komunikacijsku mrežu, u dijelu točke II koji se odnosi na regulatornu
obvezu nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva određenu društvima HT
d.d. i VIPnet d.o.o. te u dijelu točke III koji se odnosi na regulatornu obvezu nadzora
cijena određenu društvu Tele2 d.o.o., za promet koji je nastao u inozemstvu, a
tranzitiran je kroz nacionalnog operatora u mreže pokretnih operatora.“;
i ispravlja se obrazloženje rješenja na način da se na stranici 4. u stavku 3. te na
stranici 7. u stavku 4. brišu riječi „ i vođenja troškovnog računovodstva“.
II. U ostalom dijelu rješenje iz točke I. ostaje nepromijenjeno.
III. Ovaj zaključak čini sastavni dio rješenja iz točke I. i proizvodi pravni učinak od dana
od kojeg pravni učinak proizvodi i rješenje iz točke I.
Obrazloženje
Dana 15. travnja 2010. društvo Tele2 d.o.o. podnijelo je Hrvatskoj agenciji za poštu i
elektroničke komunikacije (HAKOM) zahtjev za donošenje rješenja o ispravljanju pogreške u
rješenju HAKOM-a Klasa: 344-01/09-01/1078, Urbr.: 376-04-09-06 DM od 31. ožujka 2010.
U svom zahtjevu društvo Tele2 d.o.o. navodi da je prilikom pisanja izreke i
obrazloženja predmetnog rješenja došlo do pogreške u pisanju, i to na način da je u točki I.
izreke, te u obrazloženju rješenja na stranici 4. i stranici 7. pogrešno napisano da je odlukom
HAKOM-a od 17. srpnja 2009. društvu Tele2 d.o.o. određena regulatorna obveza nadzora
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cijena i vođenja troškovnog računovodstva, premda je iz točke III. odluke od 17. srpnja 2009.
jasno da je društvu Tele2 d.o.o. određena samo regulatorna obveza nadzora cijena.
Ocjenjujući opravdanost zahtjeva podnositelja, HAKOM je utvrdio da je u rješenju
Klasa: 344-01/09-01/1078, Urbr.: 376-04-09-06 DM od 31. ožujka 2010. doista došlo do
pogreške u pisanju u izreci i u dijelu obrazloženja, na način da je pogrešno napisano da je
društvu Tele2 d.o.o. odlukom od 17. srpnja 2009. određena regulatorna obveza vođenja
troškovnog računovodstva.
Sukladno navedenom, a primjenom članka 219. Zakona o općem upravnom postupku
(NN br. 53/91 i 103/96 – Odluka USRH), bilo je potrebno zaključkom ispraviti pogrešku.
Imajući u vidu da je rješenje koje se ovim zaključkom ispravlja doneseno u upravnom
postupku koji je započeo prije stupanja na snagu Zakona o općem upravnom („Narodne
novine br. 47/09), to je primjenom članka 168. navedenog zakona bilo potrebno postupak
dovršiti po odredbama Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 53/91 i 103/96 – Odluka
USRH).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog zaključka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred
Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Miljenko Krvišek, dipl.ing.

Dostaviti:
1. HT- d.d, Savska cesta 32, Zagreb, poštom s povratnicom
2. VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb, poštom s povratnicom
3. Tele2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 289/D, Zagreb, poštom s povratnicom
4. Voljatel telekomunikacije d.o.o., Radnička cesta 48/I, Zagrab, poštom s povratnicom
5. OT – Optima telekom d.d., Bani 75a, Zagreb, poštom s povratnicom
6. H1 Telekom d.d., Put Trešćenice 10, Split, poštom s povratnicom
7. Akton d.o.o., Bani 75, Zagreb, poštom s povratnicom
spis predmeta

