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kim komunikacijama ((NN br. 73//08, 90/11,
Na temelju članka 588. stavka 3. Zakona o elektroničk
133/12, 800/13 i 71/144) u postupk
ku izmjene Standardne ponude Hrrvatskog Teelekoma d.d. za uslugu
veleprodajjnog širokopojasnog prristupa, Vijeeće Hrvatsk
ke regulatorne agencijee za mrežne djelatnosti
je na sjednnici održanooj 29. lipnjaa 2016. doniijelo
ODLUKU
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I.

Trrgovačkom društvu Hrrvatski Tel ekom d.d., Zagreb, Roberta
R
Fraangeša Mihanovića 9,
oddređuju se izmjene
i
i dopune
d
Staandardne po
onude Hrvaatskog Teleekoma d.d. za uslugu
veeleprodajnogg širokopojaasnog pristuupa kako sliijedi:
I.1.
Točkka 5.4 Cjeenik za usllugu veleprrodajnog širokopojasn
š
nog pristuppa na temeelju FTTH
rješeenja mijenjja se na način
n
da see u postojeeću tablicu „Mjesečnee naknade za uslugu
velepprodajnog širokopojassnog pristuupa na tem
melju FTTH
H rješenja“ iza postojeećih cijena
dodaaju cijene koje
k
se odno
ose na sluččaj kada svjetlovodna okosnica
o
zggrade nije uključena
u
u
usluugu veleproddajnog širok
kopojasnog pristupa.
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Veleproodajni širokoppojasni
pristup za Internet usslugu na
OLT raazini - bez svjeetlovodne
okosnicce zgrade

84,40

81,89
8

79,38

76,87

Veleproodajni širokoppojasni
pristup za Internet usslugu na
Etherneet razini- bez
svjetlovvodne okosnicce zgrade

84,40

81,89
8

79,38

76,87

Veleproodajni širokoppojasni
pristup za Internet usslugu na IP
razini ((regionalni priistup) - bez
svjetlovvodne okosnicce zgrade

87,42

84,91
8

82,40

79,89

Veleproodajni širokoppojasni
pristup za Internet usslugu na IP
razini ((nacionalni priistup) bez svjetlovodne okoosnice
zgrade

87,42

84,91
8

82,40

79,89
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I.2.
Članak 1.8 Pojmovi i značenja te popis korištenih kratica nadopunjuje se na način da se u
isti dodaju definicije sljedećih pojmova/kratica:
Sučelje vanjske pristupne elektroničke komunikacijske mreže (ENI, External Network
Interface) - točka zaključenja koja određuje granicu između kabliranja vanjske (javne)
pristupne mreže i kabliranja elektroničke komunikacijske mreže zgrade/objekta/korisničke
jedinice
Svjetlovodna okosnica zgrade – svjetlovodna instalacija unutar zgrade, od sučelja vanjske
pristupne elektroničke komunikacijske mreže do stana krajnjeg korisnika
ENI – External Network Interface
I.3.
Članci 3.8.2 FTTH rješenje, 3.9 Pristup mreži HT-a na OLT razini za Internet uslugu, 3.11.3
Posebni virtualni kanal za VoIP uslugu korištenjem FTTH pristupa (GPON), 3.11.6 Pristup
mreži HT-a na OLT razini za VoIP uslugu, 3.11.8 Karakteristike VoIP usluge, 3.12.1
Realizacija posebnog virtualnog kanala za IPTV uslugu, 3.12.5 Karakteristike pristupa IPTV
usluzi, 3.13.3 Posebni virtualni kanal za nadzor korisničke opreme korištenjem FTTH
pristupa i 3.13.4 Pristup mreži HT-a na OLT razini za uslugu nadzora korisničke opreme
mijenjaju se na način da se u iste na odgovarajući način dodaje nova odredba kojom se
definira kako dio svjetlovodne niti od sučelja vanjske pristupne elektroničke komunikacijske
mreže (ENI) do stana krajnjeg korisnika (svjetlovodna okosnica zgrade) nije u domeni
odgovornosti HT-a u slučaju kada taj dio infrastrukture nije u vlasništvu HT-a.
I.4.
Članci 4.1 Postupci podnošenja zahtjeva i pružanja usluge veleprodajnog širokopojasnog
pristupa i 4.3 Razlozi za odbijanje zahtjeva i/ili trajno/privremeno obustavljanje pružanja
usluge mijenjaju se na način da se u iste na odgovarajući način dodaje nova odredba kojom
se definira da HT ima pravo odbiti zahtjev za veleprodajni širokopojasni pristup na temelju
FTTH rješenja zbog nepostojanja dijela svjetlovodne niti od sučelja vanjske pristupne
elektroničke komunikacijske mreže (ENI) do stana krajnjeg korisnika (svjetlovodna
okosnica zgrade) u slučaju kada ista nije u vlasništvu HT-a i do krajnjeg korisnika ne postoji
svjetlovodna instalacija ili svjetlovodna instalacija ne zadovoljava tehničke uvjete za
realizaciju tražene usluge.
II. Hrvatski Telekom d.d. obvezan je najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja odluke
objaviti na svojim internetskim stranicama Standardnu ponudu Hrvatskog Telekoma d.d.
za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa s ugrađenim izmjenama iz točke I. izreke
ove odluke. U ostalim dijelovima Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu
veleprodajnog širokopojasnog pristupa ostaje nepromijenjena.
III. Hrvatski Telekom d.d. obvezan je u roku od 15 dana od zaprimanja odluke početi
primjenjivati Standardnu ponudu Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog
širokopojasnog pristupa s ugrađenim izmjenama iz točke I. izreke ove odluke.
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Obrazloženje
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je 3. lipnja 2016.
zaprimila zahtjev trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) za pokretanjem
postupka izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog
širokopojasnog pristupa (dalje: BSA standardna ponuda) koje se odnose na mjesečne naknade
za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa na temelju FTTH (skr. eng: Fiber To The
Home) rješenja koje ne uključuje svjetlovodnu instalaciju unutar zgrade od sučelja vanjske
pristupne elektroničke komunikacijske mreže do stana krajnjeg korisnika (dalje: svjetlovodna
okosnica zgrade).
HT je u veljači 2016. obavijestio HAKOM o namjeri gradnje prvih svjetlovodnih distribucijskih
mreža koje će HT graditi sukladno Pravilniku o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN
br. 57/14, dalje: Pravilnik o SDM).
S obzirom da izgradnja mreža prema Pravilniku o SDM-u omogućuje da HT nudi uslugu
veleprodajnog širokopojasnog pristupa (dalje: BSA usluga) na temelju FTTH rješenja koja ne
uključuje i svjetlovodnu okosnicu zgrade, potrebno je uskladiti BSA standardnu ponudu na
način da se cijena BSA usluge za FTTH rješenje prikaže odvojeno za slučaj kada je
svjetlovodna okosnica zgrade uključena u cijenu BSA pristupa na temelju FTTH rješenja od
slučaja kada ista nije uključena.
HAKOM je analizirao zahtjev HT-a od 3. lipnja 2016. u kojem su predložene izmjene BSA
standardne ponude te zatražio od HT-a da dostavi novi zahtjev za izmjenom, u kojem će biti
jasnije definirani razlozi za odbijanje zahtjeva i obustavljanje pružanja usluge. HT je 15. lipnja
2016. dostavio zahtjev za izmjenom BSA standardne ponude na način kako je HAKOM
zatražio.
S obzirom da navedene izmjene BSA standardne ponude ne predstavljaju mjere od znatnijeg
utjecaja na mjerodavno tržište u smislu članka 22. stavka 1. ZEK-a niti se radi o taksativno
navedenim postupcima iz stavka 5. istog članka, ova odluka je donesena bez provođenja javne
rasprave. Naime, izmjene cijena u točki I.1. izreke ne predstavljanju postupak definiranja novih
cijena nego se radi o drugačijem prikazu postojećih cijena koje se već temelje na troškovnom
modelu HT-a. Izmjene u točkama I.2., I.3. i I.4. na odgovarajući način prate početak pružanja
BSA usluge na FTTH mrežama koje će HT graditi prema Pravilniku o SDM.
Slijedom navedenog, na temelju članka 58. stavka 3. ZEK-a, Vijeće HAKOM-a odlučilo je kao
u izreci.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim
upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od primitka odluke.
PREDSJEDNIK VIJEĆA

dr. sc. Dražen Lučić

Dostaviti:
1. Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb - osobnom dostavom
2. U spis
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