
 

 

 
Komentari Hrvatskog Telekoma d.d. u javnoj raspravi o određivanju mjesečnih naknada za uslugu 

veleprodajnog širokopojasnog pristupa na temelju FTTH tehnologije 
 

20. listopada 2014. godine 
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: HAKOM) je dana 1. listopada 2014. 
godine otvorila javnu raspravu o prijedlogu odluke o određivanju mjesečnih naknada za uslugu veleprodajnog 
širokopojasnog pristupa na temelju FTTH tehnologije (dalje u tekstu: Prijedlog odluke). 

Hrvatski Telekom d.d. (dalje u tekstu: HT) u nastavku iznosi svoje komentare u ovoj javnoj raspravi. 

HT podržava Prijedlog odluke koji definira cijene usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa temeljem 
FTTH tehnologije vodeći se principima poticanja korištenja mreža i usluga nove generacije u Republici 
Hrvatskoj te promoviranja investicija uz istovremeno osiguravanje održivog tržišnog natjecanja. Prijedlog 
odluke usklađen je regulativom Europske unije i kao takav usmjeren ka poticanju dostizanja ciljeva Digitalne 
Agende u Republici Hrvatskoj. 

HAKOM je prepoznao da HT u Republici Hrvatskoj ima izgrađenu ili započetu gradnju optičke pristupne 
mreže do 265.000 kućanstava, što predstavlja izniman potencijal za pružanje naprednih širokopojasnih 
usluga korisnicima HT-ovih usluga kao i korisnicima drugih operatora koji koriste HT-ovu infrastrukturu. 
Određivanjem cijene usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa na temelju FTTH tehnologije na razini iz 
Prijedloga odluke potiče se korištenje predmetne infrastrukture, a istovremeno se osigurava mogućnost 
efikasnog ulaska na tržište novih investitora.  

Pritom, HAKOM predviđa zadržavanje svih postojećih mehanizama raspodjele rizika ulaganja između 
investitora i tražitelja pristupa, uz uvođenje novog koncepta dodjeljivanja popusta ovisno o zakupu bloka 
pojedinačnih pristupa na razini pojedinog OLT-a, a ne više na nacionalnoj razini. Budući da ovakav regulatorni 
pristup osigurava primjerenu podjelu rizika između HT-a i operatora korisnika, HT isti smatra utemeljenim i 
opravdanim.  

Vezano za sam tekst Prijedloga odluke, iz obrazloženja proizlazi da su cijene usluge veleprodajnog 
širokopojasnog pristupa temeljem FTTH tehnologije iz Privitka 1 određene za predmetnu uslugu na 
područjima već izgrađene optičke pristupne mreže HT-a kao i na bliskim potencijalno isplativim područjima. 
Radi izbjegavanja nejasnoća sugeriramo da se naslov u Privitku 1 dopuni na način da se navede kako se 
predmetne naknade odnose na u obrazloženju navedena područja.  

Dodatno, HAKOM u obrazloženju navodi da će se izračun troškova na MDF područjima na kojima trenutno 
nema izgrađene optičke pristupne mreže, a u odnosu na koja također vrijede definirane cijene iz Privitka 1, 
ažurirati ukoliko će HT ta područja zbog stvarnog stanja na terenu pridijeliti nekoj novoj ODF lokaciji. Radi 
bolje jasnoće, sugeriramo da se isto definira na način da se umjesto pojma „MDF područja“ koristi termin 
„područja distribucijskih čvorova“. Naime, HAKOM-ov BU-LRAIC+ model temelji se na MDF područjima koji su 
dio topologije bakrene pristupne mreže, dok se topologija optičke pristupne mreže koja će se graditi temelji 
na distribucijskim čvorovima. U tom smislu, budući da je moguće da u području obuhvata jednog MDF-a budu 
područja obuhvata više distribucijskih čvorova ili pak da je područje jednog distribucijskog čvora šire od 
područja obuhvata jednog MDF-a, moguće je da će u praksi HT područje koje se samo djelomično podudara 
s obuhvatom jednog MDF-a, pridijeliti nekom novom ODF-u. Stoga, radi izbjegavanja nejasnoća u tumačenju 
odluke, sugeriramo da se mogućnost ažuriranja izračuna troškova za gradnju nove optičke pristupne mreže 
na potencijalno isplativim područjima definira koristeći termin pridjeljivanja „područja distribucijskog čvora“ 
novoj ODF lokaciji. 
  
S poštovanjem 
Hrvatski Telekom d.d. 


