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Komentari  Hrvatskog Telekoma d.d. na prijedlog odluke Hrvatske agencije za poštu 

i elektroničke komunikacije o određivanju cijene usluge završavanja (terminacije) 

poziva u javnu pokretnu komunikacijsku mrežu od 10. travnja 2013. godine 

 
Zagreb, 06. svibnja 2013. godine 
 
U okviru javne rasprave koju je Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje: HAKOM) 
otvorila dana 10. travnja 2013. godine u vezi prijedloga odluke o određivanju cijene usluge završavanja 
(terminacije) poziva u javnu pokretnu komunikacijsku mrežu (dalje: Prijedlog odluke)  Hrvatski Telekom 
d.d. (dalje: HT) ovim putem dostavlja svoje komentare na objavljeni tekst Prijedloga odluke: 

Točkama 1. i 2. Prijedloga odluke određuje se cijena usluge završavanja (terminacije) poziva u javnu 
pokretnu komunikacijsku mrežu operatora  HT, Vipnet d.o.o. (dalje: Vipnet)  i Tele2 d.o.o. (dalje: Tele2) 
na temelju troškovnog modela „odozdo prema gore“ primjenjujući LRAIC+ pristup u iznosu od 19,33 
lipa/minuta s primjenom od 01. srpnja 2013. godine. Točkom 5. Prijedloga odluke određuje se linearno 
smanjivanje prethodno navedene cijene svakih 6 mjeseci i to na način da se od 01. siječnja 2014. godine 
primjenjuje cijena od 14,99 lipa/minuta, a od 01. srpnja 2014. godine do 01. siječnja 2015. godine cijena 
od 10,64 lipa/minuta. 

Točkama 3. i 4.  Prijedloga odluke određuje se cijena usluge završavanja (terminacije) poziva na temelju 
troškovnog modela „odozdo prema gore“ primjenjujući „pure“ LRIC pristup u iznosu od 6,30 lipa/minuta 
s primjenom od 01. siječnja 2015. godine. 

HAKOM Prijedlog odluke temelji na konačnoj odluci Vijeća HAKOM-a od 10. travnja 2013.  (Klasa: UP/I-
344-01/11-09/08, URBROJ: 376-11-13-60) kojom su određeni troškovi usluge završavanja (terminacije) 
poziva u pokretne mreže operatora HT, Vipnet i Tele2 te u mrežu generičkog operatora (dalje: Odluka) i 
Metodologiji izrade i primjene troškovnih modela za nepokretnu i pokretnu mrežu i univerzalnu usluge od 
29. veljače 2012. godine (Klasa: UP/I-344-01/11-09/09, URBROJ: 376-11-12-13), dalje: Metodologija) 
koja omogućuje uvođenje postupnog smanjenja cijena u slučaju da primjena modela „odozdo prema 
gore“ pokaže da troškovno usmjerena cijena znatno odstupa od postojećih reguliranih cijena. 

Neovisno o tome što HT nije bio u mogućnosti provjeriti završne verzije troškovnih modela HT-a i 
generičkog operatora s obzirom da isti nisu bili dostavljeni HT-u i posljedično troškove usluge 
završavanja (terminacije) poziva u javnu pokretnu komunikacijsku mrežu proizašle iz tih modela sukladno 
Poglavlju 8. Metodologije1, HT ovim putem pozdravlja primjenu LRAIC+ pristupa te uvođenje postupnog 
smanjenja cijene usluge završavanja (terminacije) poziva u javnu pokretnu komunikacijsku mrežu  (glide-
path). 

 HT pri tome  ističe da je iz razloga regulatorne predvidljivosti i potrebe poslovnog planiranja i budućeg 
investiranja  operatora nužno osigurati dulji period glide-patha. Stoga HT predlaže uvođenje glide-patha  
kojim bi se cijena usluge završavanja (terminacije) poziva u javnu pokretnu komunikacijsku mrežu 

                                                
1
 Poglavlje 8. Metodologije navodi da: 

a) troškovni modeli trebaju biti predstavljeni mjerodavnim operatorima, odnosno modeli za jezgreni i pristupni dio 

nepokretne mreže HT-u, a modeli za pokretnu mrežu svakom od tri operatora pokretne mreže; 

b) HAKOM planira razviti potpuno transparentne i realistične modele i zbog toga je uključenost operatora od ključne 

važnosti; 

c) će završna verzija modela biti dostavljena operatorima; 

d) će troškovni model generičkog operatora pokretne mreže bit ce javno dostupan uz zaštitu povjerljivih informacija. 
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mijenjala  jedanput početkom kalendarske godine, uz najraniju primjenu cijene temeljem „pure“ LRIC 
pristupa od 01. siječnja 2016. godine.2 

Slijedom navedenog, HT predlaže sljedeću dinamiku pada cijena završavanja (terminacije) poziva u javnu 
pokretnu komunikacijsku mrežu originiranih na području RH3: 

 

Period Cijena (lipa/minuta) 

01.07.2013.-31.12.2013. 19,33 lipa/minuta  

01.01.2014.-31.12.2014. 14,99 lipa/minuta 

01.01.2015.-31.12.2015. 10,64 lipa/minuta 

01.01.2016.-31.12.2016. Cijena iz troškovnog modela na temelju troškovnog modela „odozdo 
prema gore“ primjenjujući „pure“ LRIC pristup 

 

HT pozdravlja uvođenje simetričnih cijena završavanja poziva u javnu pokretnu komunikacijsku mrežu za 
sve operatore s obzirom da se navedenim pristupom  omogućuje uravnotežen i stabilan rast tržišta. 

 

Hrvatski Telekom d.d. 

 

 

                                                
2
 Kao primjer duljeg glide-patha navodimo regulaciju predmetne cijene od strane Ofcoma koju HAKOM navodi u Poglavlju 6.1. 

Metodologije. Podsjećamo,  Ofcom je predložio postupno određivanje cijena kroz razdoblje od četiri godine tijekom kojeg bi 

cijene završavanja poziva u pokretnu mrežu trebale preći s postojeće razine cijena na troškovno usmjerenu cijenu koja je 

izračunata pomoću  „čistog“ LRIC pristupa.  

3
 HT je u svojim komentarima na Analizu tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu pokretnu javnu komunikacijsku 

mrežu, naveo da ne postoje razlozi za regulaciju tzv. indirektne međunarodne terminacije odnosno da je u slučaju regulacije 

cijenu te usluge potrebno određivati u zasebnom postupku.   

 

http://www.hakom.hr/userdocsimages/javnaRasprava/VL-AT-AN-INTS-Analiza%20tržišta%20završavanja(terminacije)%20poziva%20u%20određenu%20pokretnu%20javnu%20komunikacijsku%20mrežu-v0%201.pdf
http://www.hakom.hr/userdocsimages/javnaRasprava/VL-AT-AN-INTS-Analiza%20tržišta%20završavanja(terminacije)%20poziva%20u%20određenu%20pokretnu%20javnu%20komunikacijsku%20mrežu-v0%201.pdf

