
 

 

 

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU  
I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 
10110 ZAGREB 
 

U Zagrebu, 16. rujna 2013. godine 

Komentari i prijedlozi Metronet telekomunikacija d.d. na javnu raspravu o 
prijedlogu cijene usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji na temelju bakrene 

parice (LLU) 

Poštovani, 

Metronet telekomunikacije d.d. za telekomunikacijske usluge (dalje u tekstu: Metronet) ovim putem dostavlja 
komentare i prijedloge na Javnu raspravu o prijedlogu cijene usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji na temelju 
bakrene parice (LLU), objavljenu na internetskim stranicama Hrvatske agencije za poštu i elektroničke 
komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM).  

Točkom I. prijedloga Odluke određuje se najveći iznos mjesečne naknade za uslugu izdvojenog pristupa 
lokalnoj petlji na temelju bakrene parice u iznosu od 57,30 kn, a točkom II. prijedloga Odluke određuje se da je pri 
svakoj izmjeni postojeće mjesečne naknade za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji na temelju bakrene 
parice, Hrvatski Telekom d.d. (dalje u tekstu: HT) obvezan odrediti mjesečnu naknadu na način da novi iznos 
navedene naknade predstavlja najviše 70% ukupnog iznosa mjesečne naknade za maloprodajnu uslugu pristupa 
javnoj komunikacijskoj mreži HT-a za privatne korisnike. 

Metronet načelno podržava prijedlog Odluke, ali dodatno ističe primjedbe i prijedloge s ciljem poboljšanja 
teksta Odluke i izbjegavanja bilo kakvih nedoumica kako slijedi: 

Ako bi se primjena modela izračuna mjesečne naknade za uslugu potpunog izdvojenog pristupa lokalnoj 
petlji vezivanjem na 70% ukupnog iznosa mjesečne naknade za maloprodajnu uslugu pristupa javnoj 
komunikacijskoj mreži HT-a za privatne korisnike odgodila do sljedeće izmjene mjesečne naknade kako je to 
predloženo točkom II. prijedloga Odluke, tada bi se i primjena ove odluke i samog troškovnog modela odgodila na 
neodređeno vrijeme. Zbog navedenog se postavlja pitanje svrhe donošenja predmetne odluke, a operatori 
korisnici su zbog toga u pravnoj nesigurnosti jer nisu u mogućnosti planirati svoje poslovanje, za razliku od HT-a 
kojemu je prepušteno da samostalno odlučuje o trenutku kada će izmijeniti cijene mjesečne naknade za uslugu 
potpunog izdvojenog pristupa lokalnoj petlji te na taj način može pravovremeno planirati svoje poslovanje.  

Stoga predlažemo izmijeniti točku II. prijedloga Odluke na način da se odredi obveza HT-a da u roku od 
osam dana od dana stupanja na snagu predmetne odluke uskladi cijenu mjesečne naknade za uslugu potpunog 
izdvojenog pristupa lokalnoj petlji tako da ista predstavlja najviše 70% ukupnog iznosa mjesečne naknade za 
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maloprodajnu uslugu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži HT-a za privatne korisnike koja trenutno iznosi 60 
kuna, tj. da cijenu mjesečne naknade za uslugu potpunog izdvojenog pristupa lokalnoj petlji iznosi najviše 42 
kune. 

Također, u točki II. prijedloga Odluke potrebno je utvrditi da iznos mjesečne naknade za maloprodajnu 
uslugu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži HT-a za privatne korisnike koji se uzima kao osnovica za izračun 
mjesečne naknade za uslugu potpunog izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, u sebi ne smije uključivati nikakve 
popuste i pogodnosti (poput HT-ovog korisničkog paketa Super 60 ili bilo kojeg sličnog paketa usluga koji bi HT 
uveo u svoju ponudu). Na taj način bi se izbjegla situacija u kojoj bi HT neznatnim povećanjem naknade za 
pristup uz odobravanje popusta i pogodnosti krajnjim korisnicima istovremeno mogao povećati i iznos mjesečne 
naknade za uslugu potpunog izdvojenog pristupa lokalnoj petlji te bi na taj način ostvario prednost i na 
veleprodajnom i na povezanom maloprodajnom tržištu što bi operatore korisnike dovelo u neravnopravan položaj. 

 

S poštovanjem,  

Metronet telekomunikacije d.d. 


