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Na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 

133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. 

za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne 

djelatnosti je na sjednici održanoj 9. svibnja 2018. donijelo 

 

 

RJEŠENJE  

 

 

I. Obustavlja se postupak izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za 

uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji. 

 

 

 

Obrazloženje 

 

 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je 27. srpnja 2017. 

zaprimila dopis operatora Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT), u kojem HT podnosi zahtjev za 

pokretanje postupka izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu 

izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (dalje: Standardna ponuda). HT postupak pokreće s ciljem 

definiranja troškovno usmjerenih cijena kolokacije te definiranja nove kategorizacije područja.  

 

Sukladno članku 22. stavak 5. ZEK-a o prijedlogu izmjena i dopuna Standardne ponude 

provedena je javna rasprava od 23. studenoga do 11. prosinca 2017. Komentare su zajedno 

dostavili VIPnet d.o.o. i Metronet telekomunikacije d.d. kao VIPnet grupa.  

 

Nakon dovršetka javne rasprave, a prije donošenja daljnje odluke u postupku, HT je dopisom 

od 26. ožujka 2018. obavijestio HAKOM kako odustaje od zahtjeva za izmjenom Standardne 

ponude radi izmjene iznosa mjesečne najamnine po m2 za fizički unutarnji kolokacijski prostor 

te promjenu načina izračuna cijene. 

 

Imajući u vidu kako je predmetni postupak izmjene Standardne ponude bio pokrenut temeljem 

zahtjeva HT-a, koji se odnosio na uvjete naplate iznosa najamnine za fizički unutarnji 

kolokacijski prostor te imajući u vidu da prijedlogom odluke koji je bio na javnoj raspravi nisu 

bili obuhvaćeni drugi aspekti ove Standardne ponude, HAKOM utvrđuje kako u okolnostima u 

kojima je HT odustao od svog zahtjeva, nema razloga za nastavak postupka po službenoj 

dužnosti.  
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Posljedično, primjenom članka 46. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno je 

kao u izreci.  

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim 

upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od primitka odluke. 

 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 Tonko Obuljen 

Dostaviti: 

1. Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 – osobna dostava 

2. VIPnet d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1 – osobna dostava 

3. Metronet telekomunikacije d.d., Ulica grada Vukovara 269/d – osobna dostava  

4. U spis 

 


