
 

 
 

 

HRVATSKA REGULTORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI 

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr 

KLASA: UP/I-344-01/16-05/03 

URBROJ: 376-11-16-10 

Zagreb, 9. studenog 2016. 

Operatori sa značajnom tržišnom snagom 

-svima- 

 

 

Predmet:  Primjena WACC-a  
- objašnjenje primjene odluka HAKOM-a 

 

Odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM), KLASA:UP/I-344-

01/16-05/03, URBROJ: 376-11-16-9 od 31. svibnja 2016. određena je stopa povrata uloženog 

kapitala (dalje: odluka o WACC-u) u iznosu od 8,73% u svrhu provođenja regulatorne obveze 

nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva za usluge u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj 

mreži te stopa od 9,13% za usluge u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži. Ove stope trebale bi 

se primjenjivati od 1. siječnja 2017. do 1. siječnja 2020. 

 

Međutim, odlukama HAKOM-a od 14. rujna 2016. (KLASA: UP/I-344-01/16-05/08, URBROJ: 

376-11-16-12 i KLASA: UP/I-344-01/16-05/10, URBROJ: 376-11-16-8) odgođena je primjena 

novih cijena za uslugu završavanja poziva u pokretnoj mreži i usluge međupovezivanja u javnoj 

nepokretnoj komunikacijskoj mreži do 1. srpnja 2017. Do ove odgode dolazi zato što je postojeća 

cijena završavanja poziva među nižima u Europskoj uniji (dalje: EU) te zbog toga što u EU postoje 

operatori čija cijena nije u skladu s preporukom odnosno nije određena temeljem „pure“ LRIC 

pristupa.  

 

Uzevši u obzir da se nove stope WACC-a primjenjuju u izračunu troškovno usmjerenih cijena 

usluga za koje operatori sa značajnom tržišnom snagom na pojedinim mjerodavnim tržištima imaju 

regulatornu obvezu nadzora cijena (vidi obrazloženje odluke o WACC-u, str. 2.) te da su te stope 

uzete u obzir u izračunu konkretnih cijena određenih odlukama od 14. rujna 2016. (vidi 

obrazloženje odluke o cijenama u pokretnoj mreži, str. 2, te obrazloženje odluke o cijenama 

međupovezivanja u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži, str. 3.), smislenim tumačenjem 

izreka ovih odluka HAKOM pojašnjava kako se nove stope WACC-a ne primjenjuju na postojeće 

cijene, već su one uračunate u nove cijene za usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži, čija je 

primjena odgođena do 1. srpnja 2017. 

 

Ovo objašnjenje daje se temeljem članka 12. stavka 1. točke 22. Zakona o elektroničkim 

komunikacijama (NN, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:  

1. Naslovima, elektronička dostava 

2. U spis 


