KLASA: UP/I-344-01/12-03/03
URBROJ: 376-11/SH-12-1(MČ)
Zagreb, 04. srpnja 2012.g.

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 53. stavka 1. Zakona o elektroničkim
komunikacijama (NN 73/08 i 90/11 dalje u tekstu: ZEK) u postupku pokrenutom po službenoj
dužnosti, radi utvrđivanja mjerodavnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji, Vijeće Hrvatske
agencije za poštu i elektroničke komunikacije je, na sjednici održanoj 04. srpnja 2012. godine,
donijelo sljedeću

ODLUKU

I. Utvrđuje se mjerodavno tržište podložno prethodnoj regulaciji:
•

Veleprodajni pristup mrežnoj infrastrukturi (uključujući dijeljeni i potpuni pristup izdvojenoj
lokalnoj petlji) na fiksnoj lokaciji.

II. Ova odluka objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za poštu i elektroničke
komunikacije.

Obrazloženje

Sukladno odredbama ZEK-a, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u
tekstu: HAKOM) je temeljem članka 53. stavka 1., po službenoj dužnosti, pokrenula postupak
utvrđivanja mjerodavnog tržišta podložnog prethodnoj regulaciji, vodeći pritom računa o primjeni
mjerodavne preporuke Europske komisije o mjerodavnim tržištima podložnima prethodnoj
regulaciji od 17. prosinca 2007.g. (dalje u tekstu: preporuka), iz članka 52. stavka 6. ZEK-a.
Naime, vezano za predmetno tržište HAKOM je 17. srpnja 2009.g. donio odluku klase: 344-01/0901/1080, urbroja: 376-11-09-01, a kojom odlukom je završen postupak analize iz članka 52. stavka
1. ZEK-a. Sukladno članku 52. stavku 2. ZEK-a, s obzirom da je od trenutka donošenja prethodno
navedene odluke prošlo razdoblje od tri godine, HAKOM ponovo provodi postupak utvrđivanja
mjerodavnog tržišta podložnog prethodnoj (ex-ante) regulaciji u skladu s člankom 53. ZEK-a., a
koji postupak je preduvjet za provođenje postupaka iz članka 54. ZEK-a.
Slijedom navedenog, HAKOM je temeljem članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 53. stavka 1.
ZEK-a odlučio kao u točki I. ove odluke. Sukladno članku 14. stavku 4. ZEK-a odlučeno je kao u
točki II. ove odluke.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim
sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka odluke.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Miljenko Krvišek, dipl. ing. el.
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