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HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI 

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

KLASA: UP/I-344-01/20-05/04 

URBROJ: 376-05-1-20-18 

Zagreb, 20. siječnja 2021. 

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 62. stavaka 3. i 4. Zakona o elektroničkim 

komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) radi provođenja regulatorne 

obveze nadzora cijena na tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji, Vijeće 

Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti je na sjednici održanoj 20. siječnja 2021. donijelo 

 

ODLUKU 

 

I. Trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Radnička cesta 21, određuju se cijene na 

tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji kako slijedi, pri čemu 

definirane cijene predstavljaju najvišu razinu cijena: 

 

I.1. Određuje se mjesečna naknada za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji na temelju bakrene 

parice (LLU) na način da iznosi 40,23 HRK/mjesečno/liniji. 

 

I.2. Određuje se mjesečna naknada za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na 

lokaciji distribucijskog čvora (FA PON) sa svjetlovodnom instalacijom u zgradi na način da 

iznosi 47,96 HRK/mjesečno/liniji 

 

I.3. Određuje se mjesečna naknada za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na 

lokaciji distribucijskog čvora (FA PON) usluge bez svjetlovodne instalacije u zgradi na način 

da iznosi 41,51 HRK/mjesečno/liniji. 

 

I.4. Određuje se mjesečna naknada za najam kućne svjetlovodne instalacije u prostoru krajnjeg 

korisnika iznosi 3,18 HRK/mjesečno/liniji 

 

I.5. Određuje se mjesečna naknada za veleprodajnu uslugu najma svjetlovodne niti bez prijenosne 

opreme (eng. dark fibre) u svrhu omogućavanja pristupa operatorima korisnicima do pristupnih 

točaka, odnosno povezivanja pristupnih točaka i mreže operatora korisnika, na način da iznosi 

0,079 HRK/nit/m/mjesečno. 

 

II. Mjesečne naknade iz točke I izreke ove odluke vrijede 3 (tri) godine od datuma početka njihove 

primjene. 

 

III. Trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d. obvezno je najkasnije 15 dana od donošenja ove odluke 

objaviti na svojim internetskim stranicama izmijenjenu Standardnu ponudu Hrvatskog Telekoma 

d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji i Standardnu ponudu Hrvatskog Telekoma d.d. za 

uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za 

svjetlovodne distribucijske mreže usklađenu usklađene s točkom I. izreke ove odluke, pri čemu se 

izmjene primjenjuju u roku od 30 dana od donošenja ove odluke. 

 



 

 

Obrazloženje 

 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je odlukom o analizi tržišta 

veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (dalje: tržište M3a) od 19. lipnja 2019. 

(KLASA: UP/I-344-01/18-03/05, URBROJ: 376-05-1-19-11; dalje: Analiza tržišta) odredila 

trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) obvezu nadzora cijena za usluge veleprodajnog 

lokalnog pristupa.  

 

Analizom tržišta nisu određene nove cijene, već su zadržane do tada važeće cijene iz razloga što je bilo 

potrebno ažurirati izrađeni BU-LRAIC+ model na način da se uzmu u obzir promjene u mreži u 

razdoblju od izrade inicijalnog BU-LRIC+ modela, kako bi HAKOM mogao izračunati cijene za buduća 

razdoblja. Stoga je definirano da HAKOM može izmijeniti cijene za uslugu veleprodajnog lokalnog 

pristupa temeljem članka 62. stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 

133/12, 80/13, 71/14 i 72/17, dalje: ZEK), u kojem slučaju će HT biti obvezan izmijenjene cijene 

ugraditi u Standardnu ponudu. 

 

HAKOM je u listopadu 2019. započeo projekt „Izračun troškova i cijena usluga u nepokretnoj mreži“. 

Svrha projekta je izrada troškovnog modela za nepokretnu mrežu te izračun novih cijena reguliranih 

veleprodajnih usluga na tržištima: 

• veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (tržište M3a),  

• veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno 

tržište (tržište M3b),  

• veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (tržište M4) i  

• veleprodajnih prijenosnih segmenata iznajmljenih vodova (tržište exM14). 

 

Tijek samog projekta, osnovne značajke i metodološka načela za izradu troškovnog modela, rezultati 

troškovnog modela i način na koji su određene veleprodajne cijene na tržištu M3a opisani su u 

dokumentu „Određivanje cijena veleprodajnih usluga na tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji 

se pruža na fiksnoj lokaciji (M3a)“ (dalje: Dokument), koji je sastavni dio ove odluke. 

 

O ovom prijedlogu odluke HAKOM je proveo javnu raspravu u razdoblju od 22. listopada 2020. do 23. 

studenog 2020., tijekom koje su zaprimljeni komentari tri operatora (A1 Hrvatska d.o.o., HT, OT – 

Optima Telekom d.d.). Komentari operatora kao i odgovori HAKOM-a na komentare, nalaze se u 

Privitku 8.4 Dokumenta i sastavni su dio ove odluke.  

  

Slijedom svega navedenog, HAKOM je temeljem članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 62. stavaka 3. i 

4. ZEK-a odlučio kao u izreci ove odluke. 

 

Sukladno članku 23. ZEK-a, ovaj prijedlog se dostavlja Europskoj komisiji radi provođenja postupka 

usklađivanja u donošenju odluka. 

                                                                                                                            

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 Tonko Obuljen 

 


