
 

 
 

 

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 
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KLASA:  

URBROJ:  

Zagreb, 10. travnja 2013.g. 

 

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 

90/11 i 133/12), radi provođenja regulatorne obveze nadzora cijena za usluge u javnoj 

pokretnoj komunikacijskoj mreži, Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke 

komunikacije, 10. travnja 2013.g., donosi 

 

PRIJEDLOG ODLUKE 

 

I. Određuje se cijena usluge završavanja (terminacije) poziva u javnu pokretnu 

komunikacijsku mrežu operatora Hrvatski Telekom d.d., Vipnet d.o.o. i Tele2 d.o.o. na 

temelju troškovnog modela „odozdo prema gore“ primjenjujući LRAIC+ pristup u iznosu 

od 19,33 lipa/minuta. 

 

II. Cijena iz točke I. ove odluke primjenjuje se od 1. srpnja 2013. godine. 

 

III. Određuje se cijena usluge završavanja (terminacije) poziva u javnu pokretnu 

komunikacijsku mrežu operatora Hrvatski Telekom d.d., Vipnet d.o.o. i Tele2 d.o.o. na 

temelju troškovnog modela „odozdo prema gore“ primjenjujući „pure“ LRIC pristup u 

iznosu od 6,30 lipa/minuta. 

 

IV. Cijena iz točke III. ove odluke primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine. 

 

V. Do primjene cijene iz točke III. ove odluke kako je određeno točkom IV. ove odluke, 

cijena iz točke I. ove odluke linearno će se smanjivati svakih šest mjeseci i to na način da 

se od 1. siječnja 2014. godine primjenjuje cijena u iznosu od 14,99 lipa/minuta, a od 1. 

srpnja 2014. godine cijena u iznosu od 10,64 lipa/minuta.   

 

VI. Ova odluka objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za poštu i 

elektroničke komunikacije. 

 

Obrazloženje 

 

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) je u srpnju 

2011. godine započela projekt izrade vlastitih troškovnih modela u svrhu provedbe 

regulatorne obveze nadzora cijena na mjerodavnim tržištima
1
 na kojima je operatorima sa 

značajnom tržišnom snagom određena navedena obveza odnosno obveza primjene troškovno 

usmjerenih cijena. 

                                                 
1
 Sva tržišta iz postojeće Preporuke Europske komisije o mjerodavnim tržištima (2007/879/EC) 
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U Preporuci o regulaciji cijena završavanja (terminacije) poziva iz 2009. godine
2
, Europska 

komisija preporučuje korištenje modela "odozdo prema gore" primjenjujući „pure“ LRIC 

pristup za određivanje cijena usluge završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu 

pokretnu komunikacijsku mrežu. Pritom se troškovi računaju za pokretnu mrežu generičkog 

operatora s tržišnim udjelom od 20%.  

HAKOM je u projektu izrade troškovnih modela postupio u skladu s navedenom preporukom 

Europske komisije te je izračunao troškove pružanja usluge završavanja (terminacije) poziva 

u određenu javnu pokretnu komunikacijsku mrežu za mrežu generičkog operatora, ali je 

dodatno izračunao i troškove navedene usluge za mreže HT-a, Vipneta i Tele2, kako bi 

mogao usporediti troškove mreže generičkog operatora s troškovima postojećih operatora na 

tržištu. 

Vijeće HAKOM-a je 29. veljače 2012. godine donijelo metodologiju izrade i primjene 

troškovnih modela za nepokretnu i pokretnu mrežu i univerzalnu uslugu (KLASA: UP/I-344-

01/11-09/08, URBROJ: 376-11-12-13; dalje u tekstu: Metodologija). Na temelju 

Metodologije,  primjenjujući LRAIC+ i „pure“ LRIC pristup,  Vijeće HAKOM-a je 10. 

travnja 2013. godine donijelo konačnu odluku o troškovima usluge završavanja (terminacije) 

poziva u pokretne mreže operatora HT, Vipnet i Tele2 te u mrežu generičkog operatora 

(KLASA: UP/I-344-01/11-09/08, URBROJ: 376-11-13-60). 

Na temelju navedenih troškova koji se odnose na mrežu generičkog operatora, HAKOM je 

odlučio o iznosima cijena usluge završavanja (terminacije) poziva u pokretne mreže operatora 

HT, Vipnet i Tele2 kako je navedeno u točkama I. i III. ove odluke. 

Sukladno Metodologiji, u slučaju da primjena modela "odozdo prema gore" pokaže da 

troškovno usmjerena cijena znatno odstupa od postojećih reguliranih cijena, moglo bi biti 

opravdano uvesti postupno smanjenje cijena, tzv. „glide-path“. Postupno smanjenje cijena 

operatorima daje vremena da planiraju smanjenje prihoda i nudi im određenu stabilnost u 

poslovanju. Međutim, primjena postupnog smanjenja cijena produljuje razdoblje tijekom 

kojeg cijene ostaju iznad razine koja bi se primjenjivala u odsustvu postupnog smanjenja 

cijena. Pritom HAKOM ističe specifičnost usluge završavanja (terminacije) poziva za koju 

Europska komisija u svojoj preporuci predlaže određivanje troškovno usmjerenih cijena 

primjenom „pure“ LRIC pristupa koji, za razliku od LRAIC+ pristupa, operatoru ne 

omogućuje nadoknadu zajedničkih i združenih troškova. Iz tog razloga, pri donošenju odluke 

o cijeni predmetne usluge, odnosno pri određivanju odgovarajućeg trajanja postupnog 

smanjenja cijena, HAKOM je morao uzeti u obzir sve okolnosti.  

Slijedom navedenog, HAKOM je odredio da je rok od godinu i pol dana razuman rok tijekom 

kojeg će se primjenjivati postupno smanjenje cijena prije nego se 1. siječnja 2015. godine 

započne primjenjivati cijena koja je izračunata na temelju troškova generičkog operatora 

pokretne mreže primjenjujući troškovni model „odozdo prema gore“ s „pure“ LRIC 

pristupom kako je određeno preporukom Europske komisije. Pritom je bitno napomenuti da 

će primjena troškovno usmjerene cijene na temelju LRAIC+ pristupa već od 1. srpnja 2013. 

godine osigurati da cijene usluge završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu pokretnu 

komunikacijsku mrežu u Republici Hrvatskoj budu postavljene na razinu troškovno 

usmjerenih cijena. Stoga je odlučeno kako je navedeno u točki V. ove odluke.   

                                                 
2
 Commission Recommendation on the Regulatory Treatment of Fixed and Mobile Termination Rates in the EU 

(2009/396/EC), 20 May 2009 
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Kako ne bi došlo do naglih promjena u cijenama, HAKOM je odredio da se postojeće cijene 

mijenjaju svakih šest mjeseci po linearnoj stopi dok se ne dođe do cijene koja je određena na 

temelju troškovnog modela s „pure“ LRIC pristupom. Slijedom navedenog, početna cijena 

koja je određena na temelju LRAIC+ troška generičkog operatora u iznosu od 19,33 

lipa/minuta i primjenjuje se od 1. srpnja 2013. godine izmijenit će se 1. siječnja 2014. godine 

te će iznositi 14,99 lipa/minuta. Sljedeća promjena nastupit će 1. srpnja 2014. godine od kada 

se kroz narednih šest mjeseci primjenjuje nova cijena u iznosu od 10,64 lipa/minuta nakon 

čega se počinje primjenjivati cijena iz točke III. ove odluke u iznosu od 6,30 lipa/minuta.    

Slijedom svega navedenog, HAKOM je temeljem članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 62. 

stavaka 3. i 4. ZEK-a odlučio kao u izreci ove odluke. 

Sukladno članku 14. stavku 4. ZEK-a odlučeno je kao u točki VI. ove odluke. 

 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 dr. sc. Dražen Lučić 

  


