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 - očitovanje, dostavlja se 

 Poštovani, 

Nastavno na javni poziv za izmjene standardnih ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje u tekstu: 
HT) radi gašenja 18 lokalnih centrala i prelaska na IMS tehnologiju, objavljenom na internetskim stranicama 
Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM), Tele2 d.o.o. ovim putem 
dostavlja svoje očitovanje. 

Kako je ovaj javni poziv objavljen povodom prijedloga HT-a da HAKOM donese privremeno 
rješenje u postupku pokrenutom na temelju zahtjeva HT-a za izmjenama Standardne ponude HT-a za usluge 
međupovezivanja, Standardne ponude HT-a za uslugu najma korisničke linije i Standardne ponude HT-a za 
uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, ističemo da se protivimo prijedlogu HT-a za donošenje 
privremenog rješenja u ovom postupku jer držimo da ne postoje uvjeti za donošenje privremenog rješenja 
koji su propisani člankom 100. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 
49/09.).  

Naime, HT-ov prijedlog izmjena u Dodatku 1. Standardne ponude HT-a za usluge 
međupovezivanja predviđa gašenja lokalnih pristupnih točaka međupovezivanja nakon kojeg će operatori 
korisnici međupovezivanje moći ostvariti isključivo putem regionalnih pristupnih točaka. Držimo da HAKOM 
ne može donijeti odluku u ovom postupku prije dovršetka drugog kruga analize mjerodavnih tržišta i 
eventualne izmjene regulatornih obveza određenih HT-u kao SMP operatoru te bi stoga donošenje 
privremenog rješenja kojim se HT-u odobrava gašenje lokalnih pristupnih točaka u ovom trenutku 
prejudiciralo konačnu odluku u postupku analize tržišta. Neovisno o HT-ovom prijedlogu za zadržavanje 
cijena međupovezivanja po cijeni lokalnog povezivanja i nakon prelaska na regionalno povezivanje, a sve do 
dovršetka drugog kruga analize mjerodavnog tržišta, operatori korisnici bi morali poduzeti tehničke 
prilagodbe u ostvarivanju međupovezivanja koje zahtijevaju dodatna ulaganja. 

U ostalom dijelu ostajemo kod svih komentara koje smo iznijeli u našem očitovanju koje smo 
dostavili na javni poziv za prikupljanje prijedloga izmjena Standardne ponude za usluge međupovezivanja 
Hrvatskog Telekoma d.d. dana 11. lipnja 2012. godine. 

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, stojimo na raspolaganju. 

S poštovanjem, 

Tele2 d.o.o. 



 

 

 

 


