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Na temelju članka 12. stavka 1. točke 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, dalje u 
tekstu: ZEK), te članka 131. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (NN 53/91, 103/96, dalje u 
tekstu: ZUP), u postupku pokrenutom prema prijedlogu trgovačkog društva OT- Optima telekom d.d., 
sa sjedištem u Zagrebu, Bani 75a, Buzin, protiv trgovačkog društva T-Mobile Hrvatska d.o.o., sa 
sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 23, radi naplate naknade međusobnog povezivanja za 
usluge pristupa uslugama s dodanom vrijednosti, Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke 
komunikacije (dalje u tekstu: Vijeće HAKOM-a), je na sjednici održanoj 21. kolovoza  2009.g. donijelo 
sljedeći 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

1. Obustavlja se upravni postupak koji je trgovačko društvo OT- Optima telekom d.d., Zagreb, 
Bani 75a, Buzin, pokrenulo protiv trgovačkog društva T-Mobile Hrvatska d.o.o., Zagreb, Ulica 
grada Vukovara 23, radi naplate naknade međusobnog povezivanja za usluge pristupa 
uslugama s dodanom vrijednosti. 

 
2. Ovaj zaključak objavit će se u „Narodnim novinama“ i na internetskim stranicama Hrvatske 

agencije za poštu i elektroničke komunikacije. 
 
 
 

Obrazloženje 
 
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) je 10. srpnja 2009.g. 
zaprimila zahtjev trgovačkog društva OT- Optima telekom d.d. (dalje u tekstu: OT) za pokretanjem 
postupka protiv trgovačkog društva T-Mobile Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: T-Mobile), u svezi 
naplate naknade međusobnog povezivanja za usluge pristupa uslugama s dodanom vrijednosti (dalje 
u tekstu: zahtjev). 
 
U tijeku postupka po predmetnom zahtjevu OT-a, HAKOM je 30. srpnja 2009.g. zaprimio OT-ov 
podnesak o povlačenju zahtjeva, a s obzirom na činjenicu mirnog rješenja spora među strankama. 
Slijedom navedenog, Vijeće HAKOM-a je donijelo zaključak kojim se predmetni upravni postupak 
obustavlja na zahtjev OT-a, te je odlučilo kao u točki 1. ovog zaključka. 
 
Temeljem članka 14. stavka 4. ZEK-a, ovaj zaključak objavit će se u „Narodnim novinama“ i na 
internetskim stranicama HAKOM-a, te je odlučeno kao u točki 2. zaključka.  
 
Slijedom svega navedenog, Vijeće HAKOM-a je temeljem članka 12. stavka 1. točke 5. ZEK-a, te članka 
131. stavka 2. ZUP-a, odlučilo kao u izreci. 
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog zaključka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom 
Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog zaključka. 
 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 

 

Gašper Gaćina, dipl. ing. el. 
 

 

Dostaviti:  
 
1. OT- Optima telekom d.d., Bani 75a, Buzin, 10 010 Zagreb  - poštom s povratnicom 
2. T-Mobile Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, 10 000 Zagreb - poštom s povratnicom 
3. spis 

 
 


