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KLASA: UP/I-344-02/21-03/02 

URBROJ: 376-04-22-10 

Zagreb, 8. ožujka 2022. 

Na temelju članka 8. stavak 1. točka 5. i članka 53. Zakona o poštanskim uslugama (NN br. 

144/12, 153/13, 78/15 i 110/19) u vezi s člankom 23. stavkom 6. i 25. stavkom 7. Pravilnika o 

obavljanju univerzalne usluge (NN br. 41/13 i 103/21), u postupku ukidanja Cjenika pristupa 

poštanskoj mreži i Uvjeta pristupa poštanskoj mreži HP-Hrvatske pošte d.d. OIB:87311810356, 

Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti OIB: 87950783661, na sjednici 

održanoj 8. ožujka 2022., po službenoj dužnosti, donosi 

 

 

RJEŠENJE 

 

Davatelju univerzalne usluge, trgovačkom društvu HP-Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, 

Zagreb, OIB:87311810356, ukida se Cjenik pristupa poštanskoj mreži i Uvjeti pristupa 

poštanskoj mreži HP-Hrvatske pošte d.d. koji vrijede od 1. prosinca 2021.  

 

 

Obrazloženje 

 

Davatelj univerzalne usluge HP-Hrvatska pošta d.d. (dalje: HP) je 15. studenog 2021., sukladno 

svojoj obvezi koja je propisana člankom 23. stavak 6. i člankom 25. stavak 6. Pravilnika o 

obavljanju univerzalne usluge (NN br. 41/13 i 103/21; dalje: Pravilnik) dostavila Hrvatskoj 

regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM), dopis broj: HP-08-034077/21, u 

privitku kojeg su dostavljeni Uvjeti pristupa poštanskoj mreži HP-a (dalje: Uvjeti) te Cjenik 

pristupa poštanskoj mreži koji će se primjenjivati od 1. prosinca 2021. godine (dalje: Cjenik iz 

prosinca). 

 

U navedenom dopisu HP je ukratko pojasnio način određivanja cijene za pristup mreži za 

uslugu pismo do 2 kilograma u unutarnjem prometu navodeći da se ista temelji na izračunu 

propisanom člankom 25. stavak 2. Pravilnika odnosno kao prilagođeni prosječni ponderirani 

trošak usluge iz opsega univerzalne usluge uvećan za stopu prosječnog ponderiranog troška 

kapitala HP-a, a sve prema podacima za zadnje dostupno revidirano računovodstveno 

(financijsko) razdoblje. Također, u dopisu je HP pojasnio i određivanje popusta na uslugu 

pristupa mreži u skladu s odredbom članka 25. stavak 4. Pravilnika.  

 

Uz dopis HP je HAKOM-u dostavio i detaljan prikaz izračuna cijene i popusta za uslugu 

pristupa mreži. 

 

Nakon zaprimanja Uvjeta i Cjenika iz prosinca, HAKOM je izvršio provjeru dostavljene 

dokumentacije i izračun cijene i popusta za uslugu pristupa mreži, te je održano nekoliko 

sastanaka s predstavnicima HP-a. Na sastanku održanom 14. veljače 2022. HAKOM je pozvao 

HP da detaljno obrazloži način izračuna cijena i operativnih popusta za uslugu pristupa mreži 

budući da je HAKOM u dodatnim izračunima i usporedbom s podacima iz Regulatornog 

financijskog izvješća HP-a za 2020., utvrdio određena odstupanja koja možebitno upućuju na 
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preveliki iskazani trošak u odnosu na podatke koje je HP dostavio HAKOM-u uz dopis broj: 

HP-08-034077/21 od 15. studenog 2021. HAKOM je na sastanku istaknuo i kako je točnost 

podataka temelj za izračun cijene te je od HP-a tražio dodatna pojašnjenja vezano uz način i 

metodu izračuna cijena i popusta za uslugu pristupa mreži. Na sastanku je HP naveo da u tom 

trenutku ne može dati odgovore zašto su neki podaci vezani uz izračun cijene i popusta 

prikazani na način kako je to dostavljeno HAKOM-u te je zatražio od HAKOM-a dodatni rok 

u kojem će HP još jednom provjeriti navedene izračune i o tome povratno obavijestiti HAKOM.  

 

HP je 7. ožujka 2022., elektroničkim putem HAKOM-u dostavio korigirani izračun operativnih 

popusta za uslugu 'Pismo' za pristup poštanskoj mreži HP-a i najavio kako će 8. ožujka 2022. 

pripremiti za sjednicu Uprave HP-a novi Cjenik pristupa poštanskoj mreži i nove Uvjete 

pristupa poštanskoj mreži, kao i da će se isti primijeniti na korisnike pristupa koji su podnijeli 

zahtjev za sklapanjem ugovora o pristupu mreži u ožujku 2022.  

 

HAKOM primjećuje da je HP umjesto pojašnjenja vezano uz način i metodu izračuna cijena i 

popusta za uslugu pristupa mreži iz Cjenika iz prosinca dostavio u suštini novi izračun spornih 

popusta i cijene uz najavu kako će novi Cjenik pripremiti za sjednicu Uprave 8. ožujka 2022. 

Iz navedenog proizlazi da HP nije dokazao utemeljenost cijena i popusta u Cjeniku iz prosinca, 

štoviše samoinicijativno je odlučio donijeti novi cjenik. Slijedom navedenog, očigledno je da 

Cjenik iz prosinca nije u skladu s Pravilnikom i ZPU-om pa ga je trebalo ukinuti.  

 

Također, ovim rješenjem ukidaju se i Uvjeti, s obzirom na to da njihov sastavni dio čini Cjenik 

i da se navedeni Uvjeti pristupa ne mogu primjenjivati neovisno od Cjenika pristupa poštanskoj 

mreži. 

 

Stoga je iz navedenih razloga odlučeno kao u izreci ovog rješenja. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. HP-Hrvatska pošta d.d., Ured za odnose s regulatorom, Jurišićeva 13, Zagreb, osobna dostava 

2. U spis  

 

 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 Tonko Obuljen 


