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B.net Hrvatska d.o.o. (dalje: B.net) pozdravlja pokretanje ove javne rasprave, kao i smjer i način na koji 

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje: HAKOM) ima namjeru pristupiti rješavanju 

ovoga važnog pitanja za razvoj tržišta elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj donošenjem odluke 

kojom se Hrvatskom Telekomu d.d. određuje izraditi i objaviti Standardnu ponudu o načinu i uvjetima pristupa i 

zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (dalje: Odluka). 

 

Načelno, B.net podržava donošenje Odluke kao način rješavanja pitanja donošenja standardne ponude, koja je 

prijeko potrebna, kako bi se na standardizirani i dosljedan način pristupilo rješavanju problematike koja dugi niz 

godina opterećuje tržište i odnose između pojedinih operatora, posebice generiranjem pravne nesigurnosti te 

nepotrebnih sporova. 

 

Posebice želimo istaknuti da je od iznimne važnosti čim preciznije definirati obveze HT-a, kao i rokove 

provedbe Odluke, jer bi se u protivnome dovelo u pitanje ispravna i pozitivna namjera koju je HAKOM 

demonstrirao ovom Odlukom. 

 

To posebno napominjemo za točke 4., 10., 32. i 44. Odluke, koji predstavljaju temeljne postavke za daljnju 

provedbi i primjenu Odluke u praksi, jer stvara osnovne pretpostavke da bi se sve ostale odredbe mogle uklopiti 

i provesti. 

 

Dodatno bi napomenuli još nekoliko prijedloga za koje držimo da bi dodatno mogli unaprijediti pozitivan tekst 

Odluke i učiniti je još preciznijom i transparentnijom: 

 

U točki 22. Odluke, predlažemo da se dodatno odredi, slično kao u točkama 13. i 31., koje su posljedice, 

odnosno kazne ako HT ne omogući pristup kabelskoj kanalizaciji. Naime, u slučaju odugovlačenja ili 

nepostupanja po odredbi ove točke, ispalo bi da nema posljedica, što bi omogućilo prostora za diskretno 

određivanje od strane HT-a kome će i kada dopustiti pristup (na primjer, kvar se dogodi u petak popodne, a HT 

dopusti pristup tek nakon vikenda, u ponedjeljak, a korisnici nemaju usluge u međuvremenu) a time i 

mogućnost otklanjanja kvarova u najkraćem mogućem roku. 

 

U točki 27. Odluke, potrebno je dodatno naznačiti u kojem roku HT mora dati eventualne primjedbe na tehničko 

rješenje koje mu u skladu s točkom 12. Odluke dostavi operator korisnik. Predlažemo da se kao taj rok odredi 

najviše 8 dana od dana primitka prijedloga tehničkog rješenja od strane operatora korisnika, kako bi se 

onemogućilo bilo kakvo odugovlačenje od strane HT-a. 


