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KOMENTARI HT-HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA D.D. U OKVIRU 
JAVNE RASPRAVE „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA 

IZMJENA STANDARDNE PONUDE HT – HRVATSKIH 
TELEKOMUNIKACIJA D.D. ZA USLUGU VELEPRODAJNOG 

ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA“

24. ožujka 2010.

Dana 12. ožujka 2010. godine na stranicama Hrvatske Agencije za poštu i elektroničke 
komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) objavljeno je otvaranje javne rasprave pod nazivom 
„Javni poziv za prikupljanje prijedloga izmjena Standardne ponude HT-Hrvatskih 
telekomunikacija d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa“. Sukladno 
obavijesti na stranicama HAKOM-a, ovime je HAKOM pokrenuo postupak izmjene 
predmetne Standardne ponude i  pozvao sve zainteresirane strane da dostave detaljno 
obrazložene prijedloge izmjene Standardne ponude. Kao datum zatvaranja javne rasprave
određen je 24. ožujka 2010. godine.

Koristeći mogućnost davanja mišljenja, primjedaba i prijedloga u okviru javne rasprave, HT
- Hrvatske telekomunikacije d.d. (dalje u tekstu: HT) u otvorenom roku dostavljaju svoje 
komentare.

HT prije svega skreće pažnju na neusklađenost otvaranja predmetne javne rasprave s 
odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine broj 73/08; dalje u 
tekstu: ZEK) odnosno s Odlukom Vijeća HAKOM-a o analizi tržišta veleprodajnog 
širokopojasnog pristupa od 17. srpnja 2009. godine. Naime, iz Odluke proizlazi da će se 
izmjene Standardne ponude provoditi sukladno članku 58. stavak 3. ZEK-a. S obzirom da 
tom odredbom ZEK-a nije predviđeno provođenje javne rasprave u postupku izmjene 
Standardne ponude, smatramo kako ni u ovom slučaju javna rasprava ne čini dio postupka 
izmjene Standardne ponude. 

Prema našem mišljenju, osnova za pokretanje javne rasprave ne proizlazi ni iz članka 22. 
ZEK-a, kojim je uređen postupak javne rasprave. Tim je člankom, u stavku 1., određeno da 
će HAKOM prije donošenja odluka i drugih upravnih akata od znatnijeg utjecaja na 
mjerodavno tržište objaviti prijedlog odluke ili drugog upravnog akta kako bi se svim 
zainteresiranim stranama omogućilo davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga u vezi s 
predloženim mjerama. Budući da tekst Standardne ponude ne čini prijedlog odluke ili 
drugog upravnog akta koji bi bio valjani predmet javne rasprave, smatramo kako u ovom 
slučaju nije opravdano otvoriti postupak javne rasprave.

Smatramo da bi HT-u, kao pružatelju veleprodajne usluge koja je predmet Standardne 
ponude, mogućnost očitovanja trebalo osigurati u fazi kada budu postojali konkretni 
prijedlozi izmjena, odnosno prijedlog odluke u postupku izmjene Standardne ponude.

Dodatno, smatramo kako pokretanje postupka izmjene Standardne ponude u ovom 
trenutku nije svrhovito. Naime, u prosincu 2009. godine HAKOM je započeo postupak 
stručnog nadzora nad ostvarivanjem regulatornih obveza HT-a u odnosu na sadržaj 
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predmetne Standardne ponude, a koji postupak je zaključen rješenjem glavnog nadzornika 
elektroničkih komunikacija (zaprimljenim 29. siječnja 2010. godine), kojim se HT-u nalažu 
određene izmjene Standardne ponude u svrhu dodatnog usklađenja s regulatornim 
obvezama. Budući da je HT postupio sukladno navedenom rješenju te 1. veljače ove 
godine uskladio tekst Standardne ponude, naše je shvaćanje kako je postupanjem po 
nalogu glavnog nadzornika tekst Standardne ponude u potpunosti usklađen s obvezama iz 
Odluke Vijeća HAKOM-a o analizi tržišta.

S obzirom na navedeno, kao i s obzirom da u ovako kratkom razdoblju (nepuna dva 
mjeseca od naloženih izmjena) važeća Standardna ponuda nije mogla zaživjeti u praksi
smatramo kako je neophodno kroz određeno razdoblje utvrditi učinak i rezultate 
izmijenjene Standardne ponude, a tek tada razmotriti eventualnu reviziju Standardne 
ponude.

Suprotno postupanje, tj. učestalo mijenjanje Standardne ponude dovodi do očite pravne, a 
time i poslovne nesigurnosti i onemogućuje bilo kakvo učinkovito planiranje poslovnih 
aktivnosti svim sudionicima na mjerodavnom tržištu. 

HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.


