
 

 

KOMENTARI OT-OPTIMA TELEKOM d.d. 
(dalje u tekstu: Optima ili OT) 

 
za dodatni krug javne rasprave  

u postupku  

određivanja naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za 
uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa 

 
 
Ovim putem OT-Optima Telekom d.d. (dalje u tekstu: Optima ili OT) sukladno čl. 22 

Zakona o elektroničkim komunikacijama, dostavlja svoje komentare na izmijenjeni 
prijedlog Odluke Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: 

HAKOM) od 11. studenog 2013. u postupku određivanja naknada unutar Standardne 
ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (dalje u 

tekstu: Standardna ponuda ili SP za BSA). 
 
Uvodno, Optima ističe kako u cijelosti ostaje kod svih komentara iznesenih u javnoj 

raspravi o objavljenom Prijedlogu Odluke HAKOM-a od 11. studenog 2013. godine te cijeni 
trud koji HAKOM poduzima kako bi na ispravan način primijenio vlastiti troškovni model 

prilikom izračuna jednokratnih i mjesečnih naknada za usluge temeljene na bitstreamu 
vodeći računa o ispunjavanju svrhe određivanja obveze nadzora cijena. 
 

Optima se u nastavku, opreza radi dodatno očituje u odnosu na pojedine točke objavljenog 
dokumenta prijedloga za dodatni krug javne rasprave od 25. ožujka 2014. godine, na način 

kako slijedi; 
   
1. Realokacija troškova jezgrene mreže između usluge veleprodajnog  

    širokopojasnog pristupa i veleprodajne usluge iznajmljenih vodova 
 

Kako je korekcija troškovnih modela HAKOM-a izvršena radi ispravne alokacije troškova 
vezanih uz veleprodajnu uslugu iznajmljenih vodova što je, radi korištenja istih mrežnih 
elemenata jezgrene mreže HT-a za pružanje usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa 

i usluge iznajmljenih vodova, imalo za posljedicu povećanje troškova usluge iznajmljenih 
vodova te smanjenje troškova usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa, to je Optima 

u cijelosti suglasna sa izvršenom korekcijom troškovnog modela te izmijenjenim tablicama 
iz Privitka 3 (Mjesečne naknade za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa za 

internet uslugu na temelju ADSL/VDSL tehnologije), Privitka 5 (Mjesečne naknade za 
uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa za internet uslugu na temelju FTTH 

tehnologije) i Privitka 7 (Mjesečne naknade za virtualne kanale za IPTV uslugu) Prijedloga 
odluke od 11. studenoga 2013. godine. Osobito pozdravljamo sniženje naknade za 

korištenje kapaciteta izražene po Mbit/s sa prvotno predloženih  59,44 kn za Ethernet 
razinu na 27,24 kn.  
 

Naime, kako smo već ranije ukazivali regulatoru na nužnost izmjene modela naplate 
bitstream usluga radi naplate stvarnog troška korištenja usluge, ovako ispravljeni model se 

značajno približio stvarnom trošku pružanja bitstream usluge. Prema kalkulacijama Optime, 
izmjena modela naplate mjesečne naknade omogućiti će konačno profitabilno poslovanje 
alternativnih operatora u dijelu pružanja usluga koje se temelje na bitstreamu kao i dugo 

očekivano smanjenje troška korištenja bitstream usluge HT-a. Također, a imajući u vidu i 



 

 

posljednje izmjene SP za BSA kojima su poboljšani uvjeti za aktivaciju bitstream usluge te 
podignuta osnovna razina SLA uvjeta, usvajanje ovako izmijenjenog troškovnog modela 

HAKOM-a bi nakon više od 3 godine od predstavljanja bitstream usluge HT-a rezultiralo 
adekvatnom veleprodajnom ponudom koja bi trebala omogućiti operatorima korisnicima  
djelotvorno tržišno natjecanje na povezanom maloprodajnom tržištu.   

 
3. Mjesečne naknade za virtualne kanale za IPTV uslugu – SD i kombinaciju SD i 

    HD kanala 
 
Optima u cijelosti podržava izvršenu korekciju naknada za virtualne kanale za IPTV, a 

osobito iz razloga što je HAKOM uzeo u obzir činjenicu kako operatori u svojim ponudama 
nude kombinaciju SD i HD kanala, s većim udjelom SD kanala. Usvajanje ovako 

izmijenjenih mjesečnih naknada za virtualne kanale za IPTV uslugu, koje naknade će se i 
dalje naplaćivati po korisniku, trebalo bi pozitivnije djelovati na poslovanje alternativnih 

operatora i u segmentu IPTV tržišta. 
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