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  PRIJEDLOG ODLUKE 

 

 

Klasa: 344-01/09-01/965 

Ur.broj: 376-04-09 

Zagreb, 16. prosinca 2009.g. 

 

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 6. i članka 18. Zakona o elektroničkim komunikacijama 

(NN 73/08), u postupku utvrđivanja obveze infrastrukturnom operatoru HT-Hrvatskim 

telekomunikacijama d.d., Zagreb, Savska cesta 32 na primjenu načela troškovne usmjerenosti 

cijena zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme 

na temelju troškova gradnje i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i 

povezane opreme, uz primjerenu stopu povrata na ulaganja, Vijeće Hrvatske agencije za poštu 

i elektroničke komunikacije na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009.g. donosi  

 

ODLUKU 

 

 

1. Trgovačkom društvu HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Savska cesta 32 (HT) 

određuje se primjena troškovne usmjerenosti cijena zajedničkog korištenja elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na temelju troškova gradnje i održavanja 

elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, uz primjerenu stopu povrata 

na ulaganja na način da cijene za jednu godinu (12 mjeseci) iznose kako slijedi: 

 
o za cijevi velikog promjera (vanjski promjer od 63 do 110 mm) u iznosu od 15,32 kn/m  

o za cijevi PEHD 50 (vanjskog promjera 50 mm) u iznosu od 13,46 kn/m 

o za cijevi malog promjera (vanjski promjer od 20 do 40 mm)  u iznosu od 4,52 kn/m 

o mikrocijevi (vanjski promjer od 3 do 16 mm) u iznosu od 2,57 kn/m  

  

 

2. Nalaže se HT-u da od dana primitka ove odluke započne primjenjivati cijene iz prethodne 

točke i to na sve postojeće i buduće ugovore o zajedničkom korištenju elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i povezane opreme.  

 

3. Ova odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i na internetskim stranicama Hrvatske 

agencije za poštu i elektroničke komunikacije. 

 

 

 

Obrazloženje 

 

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje: HAKOM) zaprimila je dana 09. 

lipnja 2009.g. prijedlog trgovačkog društva B.net Hrvatska d.o.o. (dalje: B.net) kojim 

predlaže HAKOM-u regulirati visinu naknada koje infrastrukturni operatori naplaćuju 

operatorima korisnicima za zajedničko korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i 
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povezane opreme. B.net smatra da cijene koje naplaćuje trgovačko društvo HT-Hrvatske 

telekomunikacije d.d. (dalje: HT) i jedinice lokalne i područne samouprave nisu troškovno 

usmjerene te da bi HAKOM trebao postupiti prema članku 30. stavku 5. Zakona o 

elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, dalje: ZEK) te prilikom određivanja visine 

naknada voditi računa o tome da visina naknade ne dovede do nerazmjerno visokog 

opterećenja operatora korisnika i na taj način dodatno ugrozi njihovo poslovanje.  

Naime, člankom 30. ZEK-a uređuje se zajedničko korištenje elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i povezane opreme. Propisuje se obveza HAKOM-u da u ostvarivanju 

regulatornih načela i ciljeva iz članka 5. ZEK-a potiče zajedničko korištenje elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, osobito u svrhu zaštite ljudskog zdravlja, 

očuvanja okoliša, zaštite prostora, zaštite i očuvanja kulturnih dobara te nacionalne sigurnosti.  

Stavkom 5. istog članka taksativno se utvrđuju i obveze koje HAKOM svojom odlukom može 

odrediti infrastrukturnom operatoru, a to su: 

 

� primjena načela nediskriminacije i odobravanja pristupa svim operatorima korisnicima 

uz jednake uvjete; 

 

� primjena načela troškovne usmjerenosti na temelju troškova gradnje i održavanja 

elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, uz primjerenu stopu 

povrata na ulaganja; 

 

� izradu i objavu standardne ponude pristupa i obvezu pregovaranja o pristupu s 

operatorima korisnicima. 

 

Dakle, kada smatra da je to potrebno u svrhu ostvarivanja regulatornih načela i ciljeva iz 

članka 5. ZEK-a, osobito promicanja tržišnog natjecanja u obavljanju djelatnosti elektroničkih 

komunikacijskih mreža i usluga te elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane 

opreme te promicanja interesa korisnika usluga, HAKOM može, u skladu s člankom 30. 

stavkom 5. ZEK-a, odrediti infrastrukturnim operatorima obvezu primjene načela troškovne 

usmjerenosti cijena na temelju troškova gradnje i održavanja elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i povezane opreme, uz primjerenu stopu povrata na ulaganja. Ukoliko se utvrdi 

da su postojeće cijene koje naplaćuju infrastrukturni operatori previsoke, HAKOM može 

odrediti poštivanje načela troškovne usmjerenosti cijena s ciljem da svi načini povrata 

troškova i metodologije izračuna cijena, koje će se odrediti operatorima, budu usmjerene na 

promicanje djelotvornosti i održivog tržišnog natjecanja.  

Slijedom navedenog, a kako bi se utvrdilo je li cijena koju infrastrukturni operatori koji su 

temeljem prethodne obavijesti prijavljeni kod HAKOM-a za davanje pristupa i zajedničkog 

korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme i kojima je HAKOM 

izdao potvrde o pravu puta - HT i B.net, naplaćuju drugim operatorima troškovno usmjerena, 

Vijeće HAKOM-a je temeljem članka 12. stavka 1. točke 6., članka 15. stavka 1. točke 1., 

članka 30. stavka 5. ZEK-a i članka 220. Zakona o općem upravnom postupku (NN 53/91, 

103/96, dalje: ZUP) započelo ovaj upravni postupak donošenjem zaključka dana 21. kolovoza 

2009.g., klasa: 344-01/09-01/965, urbroj: 376-04-09-01 (dalje: zaključak).  
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Zaključkom je HT-u i B.net-u, kao infrastrukturnim operatorima naloženo u roku od 30 dana 

izraditi i dostaviti HAKOM-u izračun cijene zajedničkog korištenja elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i povezane opreme temeljene na troškovima gradnje i 

održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, uz primjerenu 

stopu povrata na ulaganja, i to za sljedeće dimenzije cijevi: cijevi velikog promjera (vanjski 

promjer od 63 do 110 mm), cijevi PEHD 50, (vanjskog promjera 50 mm), cijevi malog 

promjera (vanjski promjer od 20 do 40 mm) te mikrocijevi (vanjski promjer od 3 do 16 mm). 

Povodom zaprimljenog zaključka, HT je dana 29. rujna 2009.g. zatražio dodatni rok za 

dostavljanje traženog, što HAKOM nije dopustio iz razloga što je razloge za odgodu roka 

ocijenio neopravdanim. Stoga je HT dana 05. listopada 2009.g. dostavio izračun cijene 

zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i to za cijevi velikog 

promjera (63-110 mm), PEHD cijevi (50 mm), cijevi malog promjera (20-40 mm) i 

mikrocijevi, koji uključuje troškove gradnje i održavanja  elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i povezane opreme kao i trošak kapitala, primjenom prosječnog ponderiranog 

troška kapitala (WACC) od 13,6% kao primjerenu stopu povrata na ulaganja.  

Obzirom da je HT naveo kako izračun i obrazloženje pojedine stavke izračuna predstavlja 

njegovu poslovnu tajnu, HAKOM u ovoj odluci nije navodio poslovne brojke iz HT-ovog 

izračuna, međutim, kako HAKOM ne smije biti onemogućen u radu u smislu donošenja i 

izrade ove odluke, u nastavku su obrazloženi oni dijelovi izračuna cijena, odnosno oni 

troškovi koji su neophodni za pojašnjenje svih činjenica relevantnih za donošenje odluke.  

Iz podataka koje je HT dostavio dana 05. listopada 2009.g. nije bilo jasno temeljem kojih 

izračuna je došao do dostavljenih cijena te nije bilo moguće utvrditi jesu li dostavljeni 

izračuni temeljeni na troškovima gradnje i održavanja elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i povezane opreme, uz primjerenu stopu povrata na ulaganja, kako je određeno 

zaključkom. Slijedom navedenog,  HAKOM je dana 12. listopada 2009.g. pozvao HT da u 

dodatnom roku od 10 dana, u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica u ovom postupku, 

dostavi detaljno obrazloženje i podatke za svaku pojedinu stavku koju je naveo u dopisu od 05. 

listopada 2009.g., kao i materijale temeljem kojih je izradio izračun svake pojedine naznačene 

cijene. Dakle, HT je svaku pojedinu označenu stavku trebao obrazložiti i potkrijepiti 

dokumentacijom koja je bila podloga za izračun. HT je dana 26. listopada 2009.g. dostavio 

dodatno očitovanje odnosno obrazloženje pojedine stavke izračuna, međutim, niti u tom 

očitovanju nije dostavio dokumentaciju u privitku kojom bi se dokazale pojedine stavke kako 

je HAKOM zatražio.  

Radi toga, HAKOM je dana 17. studenog 2009.g. izvršio uviđaj u HT-u radi utvrđivanja 

činjenica i provjere dostavljenih podataka. Zapisniku s ovoga uviđaja HT je priložio tri 

okvirna ugovora s vanjskim izvoditeljima s jediničnim stavkama cjenika radova i materijala 

za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture (okvirni ugovori). Budući da druge 

stavke HT nije mogao dokumentirati na ovom uviđaju, dodijeljen mu je dodatni rok od 15 

dana za dostavu  pojašnjenja vezanih uz određene stavke i to za: planiranje, izradu idejnog 

projekta TK infrastrukture – pristupna mreža, izradu glavnog projekta TK infrastrukture, 
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ishođenje dozvola i suglasnosti, posebnu geodetsku podlogu, rješavanje imovinsko – pravnih 

poslova, izradu izvedbenog projekta TK infrastrukture – pristupna mreža, imovinske kartice iz 

knjigovodstvenog sustava na kojima se nalazi DTK imovina sa stanjem na dan 31. prosinca 

2008. g., postupak izračuna općih administrativnih troškova mreže i općih administrativnih 

troškova na razini HT-a, ukupnu dužinu DTK, po vrstama cijevi, dodatno obrazloženje 

elemenata kalkulacije te očitovanje vezano uz procesne troškove.  

Dana 01. prosinca 2009.g. HT je dostavio pojašnjenja zatražena na uviđaju ali opet pojedine 

stavke nisu dokumentirane kako je zatraženo.  

Dana 11. prosinca 2009.g. održan je još jedan sastanak s HT-om u cilju dodatnih pojašnjenja i 

obrazloženja pojedinih stavaka cijena. Budući da niti na ovom sastanku predstavnici HT-a 

nisu HAKOM-u dostavili potpunu dokumentaciju temeljem koje su radili svoj izračun 

troškovno orijentirane cijene najma za korištenje elektroničko komunikacijske infrastrukture i 

povezane opreme,  HT-u je dodijeljen još jedan rok za dodatna objašnjenja i dostavu traženog  

-  najkasnije do 15. prosinca 2009.g. u 12,00 sati. Izričito je zatraženo, a što je u zapisniku i 

konstatirano da HT treba dostaviti objašnjenje i dokumentaciju za stavke: planiranje, izrada 

idejnog projekta infrastrukture – pristupna mreža, izrada glavnog projekta TK infrastrukture, 

ishođenje dozvola i suglasnosti, posebna geodetska podloga, rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, izrada izvedbenog projekta TK infrastrukture – pristupne mreže, obavljanje stručnog 

nadzora nad građevinskim radovima, obavljanje projektantskog nadzora, ishođenje uporabne 

dozvole, pojašnjenje stavke procesni troškovi, sintetički i analitički konto DTK imovine iz 

knjigovodstvene evidencije na kojem je vidljiva nabavna vrijednost, datum nabave, ispravak 

vrijednosti i sve promjene po predmetnoj imovini te zaključno stanje na dan 31. prosinca 

2008.g., te pojašnjenje razlike između dostavljene sadašnje vrijednosti imovine i vrijednosti 

iste koja je iskazana u revidiranom financijskom izvješću HT-a za godinu koja završava 31. 

prosinca 2008.g. HT je dana 15. prosinca 2009.g. dostavio dokumentaciju koja je samo 

djelomično sadržavala zatraženo. 

U skladu sa svim dostavljenim dokumentima i pojašnjenjima, HAKOM je analizirao i 

provjeravao HT-ov izračun troškovno orijentirane cijene najma za korištenje elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, te je koristeći jedinične stavke cjenika 

radova i materijala iz okvirnih ugovora kao i ostale podatke iz dostavljene dokumentacije 

odredio troškovno orijentirane cijene. Naime, od cjelokupne dostavljene dokumentacije koja 

se tiče izračuna troškova izvođenja, odnosno troškova tijekom izgradnje kabelske kanalizacije, 

HAKOM smatra da su jedino relevantni okvirni ugovori, dostavljeni na uviđaju dana 17. 

studenog 2009.g., iz kojih su korišteni podaci za izračun troškova izgradnje kabelske 

kanalizacije u ovom postupku. 

U pogledu troškova koji prethode izgradnji kabelske kanalizacije, HT nije dostavio 

odgovarajuću dokumentaciju te su isti korigirani na sljedeći način:  

- nisu prihvaćeni troškovi: izrada idejnog projekta TK infrastrukture – pristupna mreža, 

ishođenje dozvola i suglasnosti, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa;  



 
 

5

- korigiran je trošak posebna geodetska podloga na način da je korekcija napravljena prema 

cjeniku Državne geodetske uprave; 

U pogledu troškova tijekom izgradnje kabelske kanalizacije, korišteni su prethodno navedeni 

okvirni ugovori HT-a te je temeljem istih HT-ov izračun korigiran na sljedeći način:  

 - nisu prihvaćeni troškovi: izrada izvedbenog projekta TK infrastrukture- pristupna mreža i 

obavljanje projektantskog nadzora.  

Ostale stavke troškova tijekom izgradnje kabelske kanalizacije korigirane su sukladno 

jediničnim cijenama iz dostavljenih okvirnih ugovora.   

Troškovi koji prethode izgradnji kabelske kanalizacije za cijevi malog promjera (fi 20-40) i 

mikrocijevi (fi 3-16) su temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog 

korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (NN 154/08, dalje: 

Pravilnik) troškovi koje snosi operator korisnik i ne povećavaju trošak izgradnje (nabavnu 

vrijednost imovine) te ih stoga nije bilo moguće prihvatiti u ovom izračunu. 

Troškovi tijekom izgradnje kabelske kanalizacije za cijevi malog promjera (fi 20-40) i 

mikrocijevi (fi 3-16) također su korigirani sukladno jediničnim cijenama iz dostavljenih 

okvirnih ugovora na način da su troškovi izvođenja izračunati sukladno navedenom okvirnom 

ugovoru, a troškovi obavljanja stručnog nadzora nad građevinskim radovima i troškovi 

obavljanja projektantskog nadzora nisu prihvaćeni jer terete operatora korisnika i ne 

povećavaju trošak izgradnje. 

Stavka procesni troškovi koji uključuje trošak održavanja, materijala i ostale troškove, 

opisana u dopisu HT-a od 26. listopada 2009.g. nije korektno opisana jer su isti troškovi već 

uneseni u izračun troškova izgradnje. Stoga je stavka korigirana na način da su troškovi 

održavanja izračunati kao što je uobičajeno, a to je 1% od nabavne vrijednosti imovine po 

metru.    

HT je pri svom izračunu koristio prosječnu starost imovine za koju je HAKOM tražio da je 

dokumentira knjigovodstvenim evidencijama. Na temelju dostavljene liste imovine na dan 31. 

prosinca 2008.g., stavka sadašnja knjigovodstvena vrijednosti imovine po metru korigirana je 

na način da prosječna starost elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme 

iznosi 14,41 godinu. 

Na sadašnju vrijednost imovine dodan je prosječni ponderirani trošak kapitala s time da je 

sadašnja vrijednost imovine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme 

izračunata kao prosječni udio sadašnje knjigovodstvene vrijednosti u nabavnoj vrijednosti 

imovine.  

Naknada koju naplaćuje vlasnik zemljišta za pravo služnosti također je uračunata u troškove 

izgradnje.  

Imajući u vidu regulatorna načela i ciljeve određene u članku 5. ZEK-a, a u svezi poticanja 

zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, 
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HAKOM je dužan reagirati na način da, u okviru svojih nadležnosti, uredi postojeće stanje 

kako bi takvom regulacijom stvorio uvjete za ravnopravno, nediskriminirajuće i transparentno 

korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme za sve sudionike 

elektroničkog komunikacijskog tržišta. U tom je smislu potrebno naglasiti kako postojeće 

nesređeno stanje u pogledu izgradnje, održavanja i zajedničke uporabe izgrađene elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i povezane opreme s jedne strane stvara mogućnost 

diskriminatornog ponašanja infrastrukturnog operatora kako u pogledu pristupa tako i u 

pogledu određivanja cijene zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture 

i povezane opreme, dok s druge strane otvara mogućnosti nezakonitog korištenja iste od 

strane operatora korisnika. Navedena situacija ugrožava sigurnost elektroničkog 

komunikacijskog prometa i predstavlja prepreku  razvoja tržišnog natjecanja. 

Radi navedenoga, HAKOM je donio Pravilnik kojim su određeni uvjeti djelotvornog 

korištenja slobodnog prostora u izgrađenoj kabelskoj kanalizaciji uključujući vrstu, veličinu i 

način instaliranja cijevi koje se smiju koristiti, troškove realizacije uvlačenja cijevi, odnos 

između infrastrukturnog operatora i operatora korisnika, način rješavanja sporova i dr. 

Nadalje, HAKOM je infrastrukturnom operatoru nametnuo obvezu izrade racionalnih 

tehničkih rješenja za korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture, a operatorima 

korisnicima i HT-u nametnuo je obvezu korištenja novih tehnologija kojima se omogućava 

prikladan razvoj mreža novih operatora.  

Temeljem članka 32. ZEK-a i članka 4. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti 

elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/08), HT je kod HAKOM-a prijavljen 

za pružanje djelatnosti pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i povezane opreme i temeljem izdanih potvrda o pravu puta najveći je 

infrastrukturni operator elektroničke komunikacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj. 

Naknada koju HT trenutno komercijalno naplaćuje drugim operatorima za zajedničko 

korištenje izgrađene elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme 

jedinstvena je bez obzira na presjek cijevi koju zauzima operator korisnik u kabelskoj 

kanalizaciji i za područje cijele Republike Hrvatske iznosi 7,50 kn po dužnom metru.  

Odlukom Vijeća HAKOM-a od dana 17. srpnja 2009.g., klasa: 344-01/09-01/1080, urbroj: 

376-11-09-01 HT je proglašen operatorom sa značajnom tržišnom snagom na tržištu 

veleprodajnog (fizičkog) pristupa mrežnoj infrastrukturi (uključujući dijeljeni ili potpuni 

izdvojeni pristup) na fiksnoj lokaciji (dalje: Odluka) te su mu određene sljedeće regulatorne 

obveze: obveza pristupa i korištenja posebnih dijelova mreže (članak 61. ZEK-a), obveza 

nediskriminacije (članak 59. ZEK-a), obveza transparentnosti (članak 58. ZEK-a), obveza 

nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva (članak 62. ZEK-a) i obveza 

računovodstvenog razdvajanja (čl. 60. ZEK-a).  

Kroz obvezu pristupa i korištenja posebnih dijelova mreže HT-u je nametnuta obveza da, cit.: 

„U skladu s člankom 61. stavkom 3. točkom 6. ZEK-a osigura zajedničko korištenje prostora 

ili druge oblike zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane 

opreme, uključujući osobito zajedničko korištenje kabelske kanalizacije, zgrada i drugih 
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građevina te njihovih ulaza.“ (str. 63. Analize tržišta veleprodajnog (fizičkog) pristupa 

mrežnoj infrastrukturi (uključujući dijeljeni ili potpuni izdvojeni pristup) na fiksnoj lokaciji, 

dalje: Analiza).  

U Odluci je HAKOM objasnio da je cit.: „S obzirom na postojeće stanje u svezi zajedničkog 

korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, opravdano istaknuti 

ovu obvezu HT-u kao operatoru sa značajnom tržišnom snagom, s obzirom da propisivanje 

takve obveze omogućuje ostvarivanje regulatornih načela i ciljeva Agencije. Agencija smatra 

opravdanim da ista bude sastavni dio regulatornih obveza proizašlih iz ove analize tržišta. 

Naime, navedenom obvezom želi se osigurati operatorima pristup DTK i kolokacijskim 

uslugama, kao i transparentnost svih obveza na predmetnom mjerodavnom tržištu.“ (str. 118. 

Analize). 

S obzirom na zemljopisnu rasprostranjenost elektroničke komunikacijske infrastrukture HT-a, 

odnosno na činjenicu da je ista izgrađivana tijekom dugog vremenskog razdoblja, te s 

obzirom na već spomenuto nesređeno stanje u pogledu izgradnje i održavanja elektroničke 

komunikacijske infrastrukture, HAKOM je dužan reagirati na način da, u okviru svojih 

nadležnosti, uredi postojeće stanje kako bi takvom regulacijom stvorio uvjete za ravnopravno, 

nediskriminirajuće i transparentno korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture za 

sve sudionike elektroničkog komunikacijskog tržišta.  

Svrha određivanja obveze troškovne usmjerenosti cijena HT-u je osiguranje ravnopravnih, 

transparentnih kriterija te kriterija koji potiču razvoj konkurencije, a koje HT treba primijeniti 

prilikom raspodjele troškova na usluge koje pruža.  

Određivanjem obveze troškovne usmjerenosti cijena onemogućava se HT-u da predmetnu 

veleprodajnu uslugu najma elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme 

nudi iznad troška, a na štetu krajnjih korisnika usluga. U protivnom, takvo postupanje HT-a 

dovelo bi do istiskivanja cijena, te bi natjeralo operatore koji koriste mjerodavnu uslugu da 

trpe gubitke, a što bi ih u konačnici natjeralo da napuste tržište. S druge strane, HT bi time bio 

u mogućnosti jačati svoj tržišni položaj na maloprodajnom tržištu, što bi imalo negativne 

učinke na učinkovito i djelotvorno tržišno natjecanje. Isto tako, HAKOM mora osigurati da 

svi načini povrata troškova i metodologije određivanja cijena budu usmjereni na promicanje 

djelotvornosti i održivoga tržišnog natjecanja, te na ostvarivanje najvećih pogodnosti za 

krajnje korisnike usluga.  

Slijedom navedenog, ovlast HAKOM-a za određivanje troškovno orijentiranih cijena 

utemeljenih na troškovima gradnje i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i 

povezane opreme u ovom postupku, proizlazi iz članka 30. stavka 5. alineje 2. ZEK-a. 

Navedenu odredbu treba tumačiti u svjetlu ostvarivanja regulatornih načela i ciljeva iz članka 

5. ZEK-a. Članak 62. stavak 3. ZEK-a potrebno je primijeniti u ovom postupku kao pravno 

pravilo u pogledu obveza operatora kojemu je određena obveza troškovne usmjerenosti cijena 

da snosi teret dokazivanja da cijene zajedničkog korištenja izgrađene elektroničke 

komunikacijske infrastrukture koje naplaćuje drugim operatorima proizlaze iz troškova 
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gradnje i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, 

uključujući razumnu stopu povrata na ulaganja.  

HAKOM je od HT-a tražio cjelovito obrazloženje troškova koje čine predložene cijene te je 

prihvaćena HT-ova metodologija izračuna troškova, međutim, u odnosu na iznos cijena, HT 

nije dokazao da su predložene cijene troškovne orijentirane. Stoga je nakon provedene analize 

bilo potrebno izvršiti korekcije kako je ranije obrazloženo te je temeljem članka 30. stavka 5. 

alineje 2. ZEK-a riješeno kao u točki 1. izreke.  

Obzirom da se analizom troškovno orijentiranih cijena došlo do drugačijeg izračuna cijena 

troškova od onog koje je predložio HT, bilo je potrebno nametnuti HT-u primjenu ovako 

određenih troškovno usmjerenih cijena zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i povezane opreme i to kako u odnosu na postojeće ugovore, tako i na sve 

buduće ugovore o zajedničkom korištenju elektroničke komunikacijske infrastrukture koje je 

HT kao infrastrukturni operator sklopio (i sklapa) s operatorima korisnicima. Stoga je 

odlučeno kao pod točkom 2. izreke.  

Temeljem članka 22. ZEK-a, prije donošenja odluka i drugih upravnih kata od znatnijeg 

utjecaja na mjerodavno tržište, koje donosi u skladu s ZEK-om, HAKOM će objaviti prijedlog 

odluke ili drugog upravnog akta u svrhu provedbe javne rasprave, kako bi se svim 

zainteresiranim stranama omogućilo davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga u vezi s 

predloženim mjerama. Iz razloga transparentnosti, sva dobivena mišljenja, primjedbe i 

prijedlozi bit će javno objavljeni. 

Prema članku 14. stavku 4. ZEK-a ova odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i na 

internetskim stranicama HAKOM-a, kako je navedeno u točki 3. izreke. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 

sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka. 
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