
 

 
 

PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU 

 

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr 

 

KLASA: UP/I-344-01/13-05/19 

URBROJ: 376-11-14-8 

Zagreb, 9. travnja 2014. 

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

90/11, 133/12 i 80/13) u postupku određivanja naknada za uspostavu pristupa na DSLAM 

razini unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog 

širokopojasnog pristupa pokrenutom po službenoj dužnosti, Vijeće Hrvatske agencije za poštu 

i elektroničke komunikacije je na sjednici održanoj 9. travnja 2014. donijelo 

 

ODLUKU 

 

 

1. Trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 

određuju se izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu 

veleprodajnog širokopojasnog pristupa kako slijedi: 

 

1.1.  
 

U članku 4.1. Postupci podnošenja zahtjeva i pružanja usluge veleprodajnog 

širokopojasnog pristupa u stavku (7) odlomci 1, 2 i 3 se mijenjaju sljedećim tekstom:   

 

„HT će na zahtjev operatora korisnika omogućiti pristup na DSLAM razini na određenoj 

lokaciji putem direktnog spajanja na pojedini DSLAM uređaj na navedenoj lokaciji ako 

postoji tehnička mogućnost takvog spajanja.   

 

Ako ne postoji tehnička mogućnost direktnog spajanja na DSLAM uređaj na određenoj 

lokaciji, koristit će se tehničko rješenje koje podrazumijeva instalaciju novog preklopnika 

na navedenoj lokaciji. Operator korisnik može koristiti navedeno tehničko rješenje i u 

situaciji kada postoji tehnička mogućnost direktnog spajanja na DSLAM uređaj ako iz bilo 

kojeg razloga ne želi koristiti mogućnost direktnog spajanja. U slučaju tehničkog rješenja 

s novim preklopnikom, operator korisnik plaća 50% troškova za nabavu i instalaciju 

preklopnika (jednokratna naknada iz članka 5.6.), dok preostalih 50% troškova snosi HT.  

 

Ako više operatora korisnika istovremeno zatraži pristup na DSLAM razini na pojedinoj 

lokaciji koje će se omogućiti putem navedenog tehničkog rješenja, HT će podijeliti 

predujam (jednokratna naknada iz članka 5.6.) na sve operatore korisnike koji su zatražili 

navedeni pristup.  

 

Ako novi operator korisnik zatraži pristup na DSLAM razini na lokaciji na kojoj je drugi 

operator korisnik već ostvario direktno spajanje na DSLAM uređaj/e te više nije moguće 

direktno spajanje novih operatora korisnika, HT će omogućiti pristup na DSLAM razini 

putem novog preklopnika na način da će svi operatori korisnici koji već ostvaruju ili su 

zatražili pristup na DSLAM razini na navedenoj lokaciji biti spojeni na novi preklopnik te 

će svi, u jednakim iznosima, dijeliti jednokratni trošak nabave i instalacije novog 

preklopnika (jednokratna naknada iz članka 5.6.).  
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Operator korisnik će svoj dio troška nabave i instalacije novog preklopnika u HT-ovoj 

mreži nadoknaditi tako što će biti oslobođen plaćanja mjesečne naknade za održavanje 

navedenog preklopnika (mjesečna naknada iz članka 5.6.) sve dok ne nadoknadi svoj dio 

jednokratnog troška u potpunosti. Iznos mjesečne naknade za održavanje preklopnika 

definiran je po lokaciji te se uvijek dijeli s ukupnim brojem operatora korisnika koji na 

određenoj lokaciji ostvaruju pristup na DSLAM razini.  

 

Broj mjeseci za koje je operator korisnik oslobođen plaćanja mjesečne naknade HT-u se 

izračunava na sljedeći način:  

 

BM=T/MN   

 

BM - broj mjeseci za koje je operator korisnik oslobođen plaćanja mjesečne naknade 

HT-u; 

T – 50% troška za nabavu i instalaciju novog preklopnika (jednokratna naknada iz 

članka 5.6.)   

MN – odgovarajući iznos mjesečne naknade iz članka 5.6. 

 

Ako novi operator korisnik zatraži pristup na DSLAM razini na lokaciji na kojoj je drugi 

operator korisnik već ostvario pristup putem novog preklopnika, novi operator je 

oslobođen obveze plaćanja jednokratne naknade iz članka 5.6., ali će odmah po uspostavi 

pristupa početi plaćati odgovarajući iznos mjesečne naknade iz članka 5.6. izračunat 

prema ukupnom broju operatora korisnika koji ostvaruju pristup na DSLAM razini na 

navedenoj lokaciji. Istovremeno, HT će ponovo izračunati broj mjeseci za koje je postojeći 

operator oslobođen plaćanja mjesečne naknade uzimajući u obzir iznos jednokratne 

naknade koji je do tada nadoknađen te novi iznos mjesečne naknade koji plaćaju svi 

operatori na navedenoj lokaciji.“ 

 

1.2.  
 

U poglavlju 5. Cijene usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa potrebno je dodati 

novi članak 5.6. Cjenik uspostave pristupa na DSLAM razini koji glasi:  

 „ 

Usluga Cijena [kn] 

Jednokratna naknada 35.000,00 

Mjesečna naknada 1.450,00 

Uvećanje mjesečne naknade po 

svakom dodatnom operatoru 
70,00 

 

Jednokratna i mjesečna naknada određene su po lokaciji, a ne po operatoru korisniku. 

Dodavanjem novog operatora na određenoj lokaciji, početni iznos mjesečne naknade se 

uvećava za dodatni iznos definiran u tablici iznad te se ukupna mjesečna naknada dijeli u 

jednakim iznosima na sve operatore korisnike koji ostvaruju pristup na DSLAM razini na 

navedenoj lokaciji.“ 

 

2. Hrvatski Telekom d.d. je obvezan iz Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za 

uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa  ukloniti sve odredbe koje su protivne 

odredbama iz točke 1. izreke ove odluke, dok u ostalim dijelovima Standardna ponuda 

Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa ostaje 

nepromijenjena. 
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3. Obvezuje se Hrvatski Telekom d.d. u roku od 15 dana od donošenja odluke objaviti na 

svojim internetskim stranicama te u roku od 30 dana od donošenja odluke početi 

primjenjivati Standardnu ponudu Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog 

širokopojasnog pristupa s ugrađenim izmjenama iz točke 1. i 2. izreke ove odluke. 

 

 

Obrazloženje 

 
 

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje: HAKOM) zaprimila je 24. 

prosinca 2013. u predmetu klase: UP/I-344-01/13-05/19 dopis trgovačkog društva Amis 

Telekom d.o.o., 10010 Zagreb, Bani 75 (dalje: Amis) u kojem Amis obavještava HAKOM da 

je 12. studenoga 2013. dostavio trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša 

Mihanovića 9, 10110 Zagreb (dalje: HT) zahtjeve za pristupni kapacitet na DSLAM razini.  

 

U istom dopisu Amis navodi da mu je HT elektroničkom poštom od 12. prosinca 2013. 

dostavio dokument s procjenom troškova realizacije pristupnog kapaciteta na DSLAM razini 

pri čemu HT navodi da je detaljni troškovnik predmet verifikacije HAKOM-a. HT također 

navodi da jednokratna naknada za nabavu i instalaciju specificirane opreme na jednoj lokaciji 

iznosi 103.608,72 kn te da se naknada dijeli na sve operatore korisnike koji na istoj lokaciji 

ostvaruju pristup na DSLAM razini. No ukoliko samo jedan operator korisnik traži pristup na 

DSLAM razini na jednoj lokaciji, dužan je platiti cijeli iznos jednokratne naknade. Kada novi 

operator(i) dostavi zahtjev za pristup na DSLAM razini na toj lokaciji, HT će podijeliti 

navedeni iznos jednokratne naknade jednakomjerno na sve operatore, te će nakon što novi 

operator(i) izvrše uplatu svog dijela, HT prvom operatoru isplatiti višak inicijalno uplaćenog 

iznosa. Amis smatra da uz navedene male kapacitete glavnih razdjelnika na navedenim 

lokacijama, a uz navedenu jednokratnu naknadu, pristup na DSLAM razini postaje u 

potpunosti nesvrsishodan. Amis je mišljenja kako dostavljene naknade od strane HT-a nisu 

troškovno usmjerene te je zatražio sastanak s HT-om na kojem će osim o iznosu naknada 

raspravljati s HT-om o tehničkim karakteristikama potrebne opreme. 

 

HAKOM je 24. prosinca 2013. zaprimio dopis HT-a u kojem HT dostavlja predmetno 

tehničko rješenje i troškovnik te moli HAKOM za očitovanje. HAKOM je u nekoliko navrata 

zatražio od HT-a dodatna pojašnjenja dostavljenog tehničkog rješenja i troškovnika te je na 

temelju svih dostavljenih podataka u određenoj mjeri izmijenio iznose pojedinih stavki 

troškovnika predloženog tehničkog rješenja. 

 

Odlukom HAKOM-a od 28. lipnja 2013. (klasa: UP/I-344-01/12-03/04, ur.broj: 376-11/13-

50) HT je obvezan omogućiti pristup na DSLAM razini. U važećoj Standardnoj ponudi 

Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (dalje: Standardna 

ponuda) definirano je, između ostalog, da će HT realizirati uslugu veleprodajnog 

širokopojasnog pristupa na DSLAM razini ugradnjom novog preklopnika na koji će se spojiti 

DSLAM za koji operator korisnik traži pristup te da će za navedeni slučaj HT izraditi posebno 

tehničko rješenje i troškovnik koji podliježu provjeri od strane HAKOM-a.  

 

HT je, na zahtjev Amisa, izradio navedeno tehničko rješenje i troškovnik te ih dostavio 

HAKOM-u na provjeru. Navedeni troškovnik sadrži popis svih kapitalnih (CAPEX) i 

operativnih (OPEX) troškova HT-a potrebnih za realizaciju predmetnog tehničkog rješenja.  
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Kapitalni troškovi, osim troškova nabave i instalacije samog preklopnika uključuju i 

pripadajući dio troškova napajanja uređaja, klimatizacije, smještaja opreme, sustava nadzora 

(NMS) i općih (zajedničkih) troškova te trošak kapitala, dok operativni troškovi uključuju 

troškove održavanja opreme i otklona smetnji, troškove licenci, troškove veleprodaje i opće 

(zajedničke) troškove.  

 

HAKOM je po zaprimanju dodatnih pojašnjenja vezanih uz predloženo tehničko rješenje i 

troškovnik izmijenio određene iznose troškova pojedinih kategorija iz troškovnika HT-a te 

dodatno razradio predloženo tehničko rješenje kako je određeno u točki 1.1. izreke ove 

odluke. HAKOM je odredio da na zahtjev operatora korisnika HT mora omogućiti direktni 

pristup na DSLAM razini, ali je isto tako odredio iznose naknada koje su operatori korisnici  

obvezni plaćati HT-u za pristup na DSLAM razini u slučaju kada ne postoji tehnička 

mogućnost direktnog spajanja na DSLAM uređaj na određenoj lokaciji u kojem slučaju se 

navedeni pristup ostvaruje putem dodatnog preklopnika na koji se spajaju DSLAM uređaji i 

operatori korisnici. 

          

HAKOM je jedinstvenu jednokratnu naknadu predloženu troškovnikom HT-a podijelio na 

jednokratnu naknadu koja pokriva kapitalne troškove, dok je za nadoknadu operativnih 

troškova HAKOM predvidio plaćanje mjesečne naknade na temelju podataka o ukupnim 

godišnjim troškovima za pojedinu lokaciju. Usklađivanja troškovnika HT-a u najvećoj mjeri 

su odrađena u dijelu troškova koji se odnose na predviđeni broj sati potrebnih za instalaciju 

preklopnika te na broj potrebnih optičkih modula koje je potrebno ugraditi u pojedini 

preklopnik, što je utjecalo na smanjivanje iznosa kapitalnih troškova koje je potrebno 

nadoknaditi. Mjesečna naknada je određena na temelju iznosa operativnih troškova HT-a za 

tehničko rješenje koje uključuje potreban broj optičkih modula za jednog operatora korisnika, 

ali je HAKOM dodatno izračunao i ukupno povećanje operativnih troškova u slučaju 

dodavanja dodatnih modula za nove operatore. Slijedom navedenog, HAKOM je odredio 

iznose jednokratne i mjesečne naknade te iznos za uvećanje mjesečne naknade po dodanom 

operatoru kako je navedeno u točki 1.2. izreke ove odluke.       

       

 

Sukladno članku 22. stavak 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 

133/12 i 80/13) o ovom prijedlogu provest će se javna rasprava. 

 

 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 dr. sc. Dražen Lučić 

 


