
Očitovanje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 
na primjedbe i prijedloge iznesene u javnoj raspravi 

o prijedlogu Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj 
u razdoblju od 2012. do 2015. godine 

 
 

Red. 
br. Podnositelj primjedbe Primjedba/prijedlog Očitovanje 

1. Branko Burazer 
Zagreb 

Izmjena izričaja navoda na 
početku Uvodnih napomena 

Primjedba nije prihvaćena jer se 
radi o navodu preuzetom u 
izvorniku iz druge strategije koja 
je objavljena i ne može se 
mijenjati 

  Prilagodba izričaja vezanog uz 
konvergenciju usluga 

Primjedba je prihvaćena jer se 
radi o poboljšanju izričaja 
prijedloga Strategije 

  Pobliže definiranje načela društva 
znanja 

Prijedlog je prihvaćen i ugrađen 
u prijedlog Strategije 

  Brisanje suvišnog pojma vezanog 
uz politiku razvoja 

Primjedba je prihvaćena 
brisanjem navedenog pojma 

2. Diana Čizmadija 
Rijeka 

Strategija ne odražava jasno 
ekonomske i socijalne ciljeve iz 
strateških dokumenata EU, Vlade 
RH, a posebno lokalne i 
regionalne samouprave 

Primjedba nije prihvaćena jer 
ne navodi konkretno u čemu 
prijedlog Strategije nije usklađen 
s navedenim dokumentima. U 
izvorima koji su korišteni u 
pripremi prijedloga Strategije 
jasno se navodi koji su temeljni 
dokumenti EU i Vlade RH 
korišteni kao temelj za pripremu 
ove Strategije 

  Strategija ne diferencira jasno 
područja u kojima će se osnovna 
infrastruktura graditi iz državne 
pomoći od područja s tržišnim 
interesom 

Primjedba nije prihvaćena jer 
zadaća Strategije i nije odrediti 
rješenja za ovo pitanje već 
odrediti strateški okvir, temeljne 
sastavnice i ciljeve. Konkretne 
mjere i aktivnosti na temelju 
Strategije razrađene su u 
Provedbenom programu 
Strategije 

  Strategija ne slijedi osnovne 
smjernice širokopojasnog pristupa 
EU 

Primjedba nije prihvaćena jer se 
u izvorima korištenim u pripremi 
prijedloga Strategije jasno navode 
temeljni dokumenti EU, koji su 
poslužili kao temelj za pripremu 
ove Strategije, uključujući 
Digitalnu agendu za Europu, koja 
jest temeljni dokument EU za 
određivanje smjernica 
širokopojasnog pristupa EU 

  Strategija ne upućuje, niti se 
poziva na Nacionalni strateški 
referentni okvir 

Primjedba nije prihvaćena jer se 
mogućnosti korištenja fondova 
EU navode u točkama 4.2.1, 5. i 
6. prijedloga Strategije 



  Strategija ne vrednuje 
dosadašnju izradu strateških 
dokumenata lokalne i regionalne 
samouprave 

Primjedba nije prihvaćena jer 
prijedlog Strategije prvenstveno 
daje okvir nacionalnog razvoja i 
nacionalnih ciljeva. Ova Strategija 
ne može vrednovati ciljeve i 
provedbu drugih strateških 
dokumenata, ali je Provedbenim 
programom Strategije moguće 
konkretnije povezati ostvarivanje 
ciljeva ove Strategije i drugih 
strateških dokumenata 

  Strategija ne navodi postojeću 
dostupnost različitih EU programa 
i fondova namijenjenih razvoju 
širokopojasnog pristupa 

Primjedba nije prihvaćena jer se 
već u uvodnim napomenama 
prijedloga Strategije navode 
posebni fondovi i sredstva EU 
namijenjena izgradnji i razvoju 
infrastrukture elektroničkih 
komunikacijskih mreža nove 
generacije 

  Strategija nedostatno upućuje na 
potrebu strateškog povezivanja u 
izradi projektne dokumentacije za 
strukturne i kohezijske fondove 

Primjedba nije prihvaćena jer 
podrobno razrađivanje 
pojedinačnih aktivnosti i njihova 
provedba nije predmet prijedloga 
Strategije 

  Strategija se ne određuje prema 
tzv. "20-20-20" ciljevima EU-a i 
niskougljičnom gospodarstvu 

Primjedba nije prihvaćena jer 
prijedlog Strategije razrađuje 
jedan od segmenata iz 
dokumenta Europske komisije 
"Europa 2020", koji je dodatno 
razrađen u dokumentu Digitalna 
agenda za Europu, a koja je 
poslužila kao temelj za pripremu 
prijedloga Strategije 

  Strategija se ne poziva na 
najbolju praksu država članica EU 
u strateškim odlukama o 
širokopojasnom pristupu, javno-
privatnom partnerstvu i 
povezivanju s poslovnom i 
sveučilišnom zajednicom 

Primjedba nije prihvaćena jer je 
navedeno djelomično razrađeno u 
točki 5.2.1. prijedloga Strategije, a 
javno-privatno partnerstvo i 
suradnja s poslovnom i 
sveučilišnom zajednicom 
konkretiziraju se u Provedbenom 
programu Strategije 

  Strategija se ne poziva na 
strateške dokumente, smjernice, 
istraživanja i druge izvore ITU-a, 
OECD-a i drugih svjetskih i 
europskih organizacija 

Primjedba nije prihvaćena jer su 
navedeni izvori već uključeni u 
druge izvore koji su korišteni u 
pripremi prijedloga Strategije 

  Strategija ne odražava u cijelosti 
značajne poteškoće u 
gospodarstvu i poduzetništvu, te 
ne ukazuje na daljnje mogućnosti 
razvoja RH 

Primjedba nije prihvaćena jer, 
upravo obrnuto, prijedlog 
Strategije upućuje na daljnje 
mogućnosti razvoja RH, i to kroz 
glavni cilj Strategije i njezine 
posebne ciljeve, razrađene u 
okviru točke 4., a na navode iz 
primjedbe upućuju i točke 1.2 i 
1.3 prijedloga Strategije 
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  Strategija ne uspostavlja nova 
prava građana i potrošača u 
"digitalnoj Europi" – pravo na 
digitalnu pismenost, pravo na 
širokopojasnu uslugu, kao i 
mogućnosti RH za udovoljavanje 
obvezi ostvarivanja "novih" prava 
građana 

Primjedba nije prihvaćena jer je 
ključni cilj Strategije omogućiti 
prije svega postojanje, 
jednostavan pristup i pristupačno 
korištenje infrastrukture 
širokopojasnog pristupa, kojom se 
navedeni ciljevi mogu početi 
ostvarivati. U točki 3.1 prijedloga 
Strategije jasno se navode ciljevi 
Strategije usmjereni na korisnike 
– građane i gospodarske subjekte

  Nedostatak roka za donošenje 
Akcijskog plana, sadržaja i tijela 
koja obvezuje, te izvora sredstava 
u državnom proračunu RH 

Primjedba nije prihvaćena jer je 
Provedbeni program Strategije 
donesen zajedno sa Strategijom, 
a njime se utvrđuju precizne 
mjere i aktivnosti, nositelji njihove 
provedbe i rokovi provedbe, kao i 
potrebni izvori sredstava 

3. Ericsson Nikola Tesla 
d.d. 

Izostanak podataka o stanju 
razvijenosti širokopojasnog 
pristupa u RH do 2010. 

Primjedba nije prihvaćena jer 
prijedlog Strategije obuhvaća 
razdoblje od 5 godina, do 2015. 
godine, čime bi navođenje 
trenutno aktualnih podataka, koji 
se kontinuirano mijenjaju, i 
HAKOM ih redovito objavljuje, 
ubrzo ovu Strategiju učinilo 
zastarjelom 

  Primjedba u vezi s općenitim 
navođenjem pojedinih tehnologija 

Primjedba nije prihvaćena jer je 
ocijenjeno da su u prijedlogu 
Strategije navedene tehnologije 
pristupa u razumnoj mjeri, a 
relevantne su za razdoblje na 
koje se Strategija odnosi 

  Primjedba u vezi s navođenjem 
tehnologije WiMAX 

Primjedba nije prihvaćena jer je 
WiMAX definiran kao jedno od 
IMT sučelja te se njegovim 
zadržavanjem u prijedlogu 
Strategije omogućuje njegova 
primjena, a u provedbi Strategije 
treba prepustiti nadležnom 
regulatoru da odluči o njezinoj 
budućoj primjeni u RH 

  Nedostaje određivanje 
mehanizama poticaja i potrebnih 
sredstava 

Prijedlog je djelomično već 
ugrađen u prijedlog Strategije, u 
odnosu na potrebna sredstva 
(točka 6.), a navedeni su i mogući 
izvori sredstava, dok razrada 
mehanizama poticaja nije 
predmet ove Strategije 

  Dopuna mjere iz točke 3.2.2. 
glede osiguranja iskoristivosti 
licenciranog spektra u 
pograničnim područjima 

Prijedlog nije prihvaćen jer je 
usklađivanje radiofrekvencijskog 
spektra na međunarodnoj razini 
jasno određena zakonska 
nadležnost HAKOM-a i sastavni 
dio njegovih poslova, pa to nije 
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potrebno posebno navoditi u 
prijedlogu Strategije 

  Izmjena pokazatelja/ciljnih 
vrijednosti u Tablici 1. i Tablici 2. 

Prijedlozi nisu prihvaćeni jer je 
ocijenjeno da predložene 
vrijednosti predstavljaju 
objektivno ostvarive ciljeve u 
zadanim rokovima 

4. Hrvatski Telekom d.d. Važnost mreža nove generacije 
(optičkih mreža) za razvoj 
širokopojasnog pristupa u RH te 
iznalaženje regulatornog i 
zakonskog modela koji će 
osigurati investiranje u mreže 
nove generacije, uz potrebu 
korekcije iznosa troška izgradnje 
svjetlovodnog priključka po 
korisniku i ukupnog procijenjenog 
iznosa ulaganja do kraja 2013. 
godine 

Primjedba nije prihvaćena u 
dijelu koji se odnosi na 
iznalaženje regulatornog i 
zakonskog modela koji će 
osigurati investiranje u mreže 
nove generacije, budući da se 
ovim prijedlogom izravno utječe 
na odlučivanje neovisnog 
regulatornog tijela 
 
Primjedba je prihvaćena u dijelu 
vezanom uz potrebu korekcije 
iznosa troška izgradnje 
svjetlovodnog priključka po 
korisniku i ukupnog procijenjenog 
iznosa ulaganja do kraja 2013. 
godine, te su ispravljeni iznosi 
troškova i ulaganja na 
odgovarajući način ugrađeni u 
prijedlog Strategije 

  Potreba davanja smjernica te 
poticanja aktivnosti nadležnih 
državnih tijela s ciljem smanjenja 
administrativnih barijera kod 
izgradnje elektroničke 
komunikacijske infrastrukture 

Primjedba je prihvaćena i na 
odgovarajući način ugrađena u 
prijedlog Strategije 

  Upitna učinkovitost predloženih 
tehnika za poboljšanje 
iskoristivosti postojeće bakrene 
infrastrukture te zahtjev za 
migraciju postojećih korisnika na 
optičku mrežu 

Primjedba nije prihvaćena jer 
prijedlog Strategije daje pregled 
svih primjenjivih metoda za 
poboljšanje iskoristivosti 
postojeće pristupne infrastrukture, 
pri čemu naglašava da su metode 
upravljanja spektrom od ključne 
važnosti za djelotvornije 
korištenje postojeće pristupne 
mreže u pružanju 
visokokvalitetnih širokopojasnih 
usluga. Također, skraćivanje 
bakrene parice i uključivanje 
naprednije xDSL tehnologije 
(VDSL2–FTTC) ima svoju 
primjenu u većini država članica 
EU i predstavlja dobro rješenje za 
triple play usluge 
 
Nije prihvaćen prijedlog u vezi s 
migracijom korisnika usluga s 
postojeće bakrene pristupne 
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infrastrukture na svjetlovodnu 
infrastrukturu, budući da se ovim 
prijedlogom izravno utječe na 
odlučivanje neovisnog 
regulatornog tijela 

  Potreba opreznog planiranja 
državnih potpora u područjima 
bez dostatnog komercijalnog 
interesa, vodeći računa o 
primjenjivim propisima, kako se 
tim potporama ne bi ugrozila 
postojeća ulaganja ili planirana 
buduća ulaganja tržišnih 
sudionika 

Primjedba je načelno 
prihvatljiva jer svaki oblik 
državne potpore mora biti u 
skladu s pravilima o državnim 
potporama, koja je RH u 
potpunosti uskladila s 
mjerodavnom pravnom 
stečevinom EU 

  Preuranjena mogućnost 
uključivanja širokopojasnog 
pristupa u okvir univerzalnih 
usluga 

Primjedba nije prihvaćena jer 
prijedlog Strategije ne određuje 
da će se širokopojasni pristup 
bezuvjetno uključiti u opseg 
univerzalnih usluga, ali ostavlja 
mogućnost uvođenja takve mjere 
u budućnosti, ovisno o budućem 
razvoju mjerodavnog 
regulatornog okvira EU, stupnju 
razvoja tržišta i postotku gustoće 
širokopojasnih priključaka, vodeći 
pri tome računa o stvarnim 
mogućnostima razvoja mreže 

  Stavljanje izvan snage Zakona o 
naknadi za pružanje usluga u 
pokretnim elektroničkim 
komunikacijskim mrežama (NN 
94/09.), kao preduvjeta za daljnja 
ulaganja u razvoj pokretnog 
širokopojasnog pristupa u RH 

Primjedba je prihvaćena 
posredno, budući da je Hrvatski 
sabor donio Zakon o prestanku 
važenja Zakona o naknadi za 
pružanje usluga u pokretnim 
elektroničkim komunikacijskim 
mrežama, koji će stupiti na snagu 
1. siječnja 2012. godine. Inače, 
samom se Strategijom ne 
određuje stavljanje izvan snage 
pojedinih zakona 

  Nužnost planiranja elektroničke 
komunikacijske infrastrukture u 
dokumentima prostornog 
uređenja na način da se ne 
ograničuje njezin razvoj, kao i 
potreba osiguranja gradnje 
infrastrukture pokretnih 
komunikacijskih mreža 

Primjedba je prihvaćena na 
način da je prijedlogom Strategije 
razrađena potreba osiguranja i 
omogućivanja izgradnje 
cjelokupne infrastrukture 
širokopojasnog pristupa 

  Neprihvatljivost pokretanja 
natječaja za eventualnu dodjelu 
radiofrekvencijskog spektra 
digitalne dividende prije nego što 
bude izvjesna mogućnost njegove 
uporabe 

Primjedba nije prihvaćena jer 
prijedlog Strategije, kao jednu od 
mjera za osiguranje djelotvornoga 
tržišnog natjecanja, navodi 
osiguravanje preduvjeta za 
dodjelu radiofrekvencijskog 
spektra u pojasu 790-862 MHz 
(digitalna dividenda) za 
širokopojasni pristup na 
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tehnološki neutralnoj osnovi, što 
znači da se razradom ove mjere u 
Provedbenom programu 
Strategije omogućuju potrebne 
pripreme za dodjelu tog dijela 
radiofrekvencijskog spektra, dok 
će sama dodjela ovisiti o ishodu 
svih pripremnih radnja 

5. Hrvatska udruga 
poslodavaca 

Strategija treba osigurati i 
podržati investiranje u nove 
tehnologije kao osnovu daljnjeg 
razvoja RH te zamašnjaka izlaska 
iz recesije, a osobito omogućiti 
investicije u mreže nove 
generacije (optičke mreže) za 
razvoj širokopojasnog pristupa u 
RH 

Prijedlog je prihvaćen i ugrađen 
u prijedlog Strategije, i to 
stavljanjem naglaska na razvoj 
mreža nove generacije i novih 
tehnologija temeljenih na FTTx 
rješenjima 

  Omogućivanje investicija u 
pokretne mreže koje omogućuju 
širokopojasni pristup, na način da 
se ukine Zakon o naknadi za 
pružanje usluga u pokretnim 
elektroničkim komunikacijskim 
mrežama (NN 94/09.), kojim je 
propisano plaćanje naknade u 
iznosu od 6% prihoda ostvarenih 
od pružanja tih usluga 

Primjedba je prihvaćena 
posredno, budući da je Hrvatski 
sabor donio Zakon o prestanku 
važenja Zakona o naknadi za 
pružanje usluga u pokretnim 
elektroničkim komunikacijskim 
mrežama, koji će stupiti na snagu 
1. siječnja 2012. godine. Inače, 
samom se Strategijom ne 
određuje stavljanje izvan snage 
pojedinih zakona 

  Strategija treba podržati gradnju 
elektroničke komunikacijske 
infrastrukture te izradu prostornih 
planova jedinica lokalne 
samouprave koji potiču tu gradnju 

Prijedlog je prihvaćen i na 
odgovarajući način ugrađen u 
prijedlog Strategije 

6. Igor Brusić 
Austrija 

Dopuna mogućih scenarija 
primjene digitalne dividende 

Prijedlog nije prihvaćen jer je 
digitalna dividenda isključivo 
licencirani dio radiofrekvencijskog 
spektra 

  Nema razlikovanja vlasnika 
infrastrukture i operatora 
infrastrukture u opisu lanca 
vrijednosti 

Primjedba nije prihvaćena jer 
važeći zakonski propisi na jasan i 
jednoznačan način određuju obje 
navedene kategorije te nema 
potrebe dodatno opisivati ove 
pojmove u prijedlogu Strategije 

  Prilagodba pojma poslovnih 
korisnika 

Prijedlog je prihvaćen i ugrađen 
u prijedlog Strategije 

  Neodgovarajući opis NGN-a Primjedba nije prihvaćena jer je 
ocijenjeno da je postojeći opis 
mreža nove generacije primjeren 

  Pobliži opis vrste radova koji 
zahtijevaju znatna ulaganja 

Prijedlog je prihvaćen na 
odgovarajući način i ugrađen u 
prijedlog Strategije 

  Objašnjenje L0/L2 načina rada Primjedba nije prihvaćena jer u 
Strategiji nema potrebe navoditi 
podrobna tehnička objašnjenja 
takvih i sličnih pojmova 
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  Dopuna izvora financiranja 
strukturnim i kohezijskim 
fondovima EU 

Prijedlog je prihvaćen i ugrađen 
u prijedlog Strategije 

  Pogrješno uspoređivanje brzina u 
pokretnim i nepokretnim mrežama

Primjedba nije prihvaćena jer se 
radi o usporedbi prosječnih brzina 
u ovim mrežama. Korišteni su 
općeprihvaćeni pojmovi koji 
omogućuju uspoređivanje 
ostvarivanja ciljeva iz Strategije s 
podacima drugih država, 
temeljenim na jednakim 
parametrima 

  Definiranje simetričnog pristupa 
internetu 

Primjedba nije prihvaćena jer 
cilj Strategije nije definiranje svih 
mogućih tehnoloških rješenja 

  Opća primjedba u vezi s načelom 
neutralnosti mreže 

Primjedba nije prihvaćena jer se 
ne odnosi na neutralnost mreže, 
već na mjeru funkcionalnog 
(strukturnog) razdvajanja 

  Centraliziranje institucija 
nadležnih za ICT 

Prijedlog nije prihvaćen jer 
eventualno preustrojstvo tijela 
državne uprave nije predmet ove 
Strategije 

  Preispitivanje procijenjenog 
iznosa troškova izgradnje 
svjetlovodne mreže po kućnom 
priključku 

Primjedba je prihvaćena na 
način da je izmijenjena visina 
procijenjenih troškova izgradnje 
svjetlovodne mreže po kućnom 
priključku 

  Pogrješno isticanje uloge 
slobodnog tržišta u razvoju 
usluga širokopojasnog pristupa 

Primjedba nije prihvaćena jer je 
upravo djelovanje mehanizama 
tržišnog natjecanja u sektoru 
elektroničkih komunikacija dovelo 
do znatnih ulaganja u razvoj 
nepokretne i pokretne mreže i 
infrastrukture 

  Nema potrebe za natjecanjem 
temeljenim na infrastrukturi, već 
treba usmjeriti Strategiju k 
izgradnji samo jedne optičke 
pristupne mreže 

Primjedba nije prihvaćena jer se 
ovakav pristup ne temelji na 
općeprihvaćenim načelima 
slobodnog tržišnog natjecanja, niti 
ima uporište u EU propisima i 
praksi 

  Nedostaje popis uporabljenih 
kratica 

Primjedba je prihvaćena te je u 
točki 8. prijedloga Strategije 
dodan popis kratica 

  Promjena pojma "brzina 
prijenosa" u "kapacitet 
prijenosnog kanala" 

Primjedba nije prihvaćena jer je 
brzina prijenosa uvriježeni pojam 
u području koje se uređuje 
prijedlogom Strategije, osobito s 
gledišta korisnika usluga i 
oglašavanja tih usluga 
 

7. Kristijan Lazar 
Zagreb 

Upitnost daljnjeg razvoja bakrene 
pristupne mreže 

Primjedba nije prihvaćena jer 
značajna rasprostranjenost  
bakrene pristupne infrastrukture i 
primjena xDSL tehnologija još 
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uvijek nudi velike mogućnosti za 
pružanje kvalitetnih 
širokopojasnih usluga velikom 
broju krajnjih korisnika u svijetu, 
uz minimalna potrebna ulaganja, 
a skraćivanje bakrene parice 
primjenjuju operatori u većini 
europskih zemalja za povećanje 
brzina prijenosa 

  Prijedlog za osnivanje 
ureda/agencije za koordinaciju 
aktivnosti i praćenje ostvarivanja 
Strategije 

Prijedlog nije prihvaćen jer je 
osnivanje posebnog 
tijela/agencije nepotrebno sa 
stanovišta racionalizacije sustava 
javne uprave, a nadležnosti za 
provedbu i ostvarivanje ciljeva 
Strategije jasno su određene 
između postojećih nadležnih 
institucija u Provedbenom 
programu Strategije 

8. Marlu d.o.o. Dopuna popisa vrstama bežičnog 
pristupa 

Prijedlog je prihvaćen i ugrađen 
u prijedlog Strategije 

  Dopuna posebnih ciljeva 
Strategije korištenjem 
širokopojasnog pristupa za 
građane i gospodarske subjekte 
na otocima, unutarnjim morskim 
vodama te pojednim objektima i 
plovilima na moru 

Prijedlog nije prihvaćen jer je 
posebni cilj potražnje za 
širokopojasnim uslugama i 
korištenja širokopojasnim 
pristupom za građane i 
gospodarske subjekte definiran 
tako da ne izdvaja niti naglašava 
ni jednu posebnu vrstu korisnika s 
obzirom na lokaciju njihova 
prebivališta ili poslovnog prostora 

  Dopuna posebnih ciljeva 
Strategije obvezama za operatore 
koji nisu registrirani u RH vezano 
uz porezna davanja i naknade 

Prijedlog nije prihvaćen jer je u 
izravnoj suprotnosti s temeljnim 
načelom djelovanja Europske 
unije koje se odnosi na 
jedinstveno unutarnje tržište 

  Dopuna područja provedbe 
Strategije na način da se izričito 
navedu domaće zakonodavne i 
regulatorne mjere 

Prijedlog nije prihvaćen jer se 
radi o suvišnom određenju, 
budući da se podrazumijeva da 
se zakonodavne i regulatorne 
mjere (kao i druge mjere) odnose 
na tijela RH 

  Dopuna područja provedbe 
Strategije navođenjem tijela 
državne uprave i javne vlasti koja 
bi Vladi RH dostavljala prijedloge 

Prijedlog nije prihvaćen jer su 
tijela državne uprave i druga tijela 
javne vlasti već uvodno navedena 
kao institucije nadležne za 
provedbu Strategije, a konkretna 
zaduženja pojedinih institucija i 
rokovi razrađeni su Provedbenim 
programom Strategije 

9. OT – Optima Telekom 
d.d. 

Nedostatak konkretnih načina za 
provedbu Strategije 

Primjedba nije prihvaćena jer su 
u točki 5. prijedloga Strategije 
razrađene konkretne mjere za 
provedbu glavnoga cilja i 
posebnih ciljeva Strategije, a 
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konkretni načini provedbe 
Strategije proizlaze iz 
Provedbenog programa, kojim se 
utvrđuju precizne mjere i 
aktivnosti, nositelji njihove 
provedbe i rokovi provedbe 

  Nužnost utvrđivanja konkretnih 
rokova, tj. okvirnih razdoblja za 
ostvarivanje pojedinih mjera, te 
raspodjele nadležnosti za 
provedbu pojedinih 
zadataka/mjera među nositeljima 
provedbe Strategije 

Primjedba nije prihvaćena jer je 
razrada konkretnih aktivnosti i 
mjera za provedbu Strategije, 
nadležnosti pojedinih nositelja 
provedbe mjera i aktivnosti (tijela 
državne uprave i drugih tijela 
javne vlasti) te rokova za njihovo 
ostvarivanje predmet 
Provedbenog programa Strategije

  Neusklađenost ciljeva Digitalne 
agende za Europu u odnosu na 
osnovni širokopojasni pristup do 
2013. godine s planovima 
HAKOM-a 

Primjedba nije prihvaćena jer je 
na temelju Strategije donesen i 
Provedbeni program koji obvezuje 
sve institucije – nositelje pojedinih 
mjera i aktivnosti za provedbu 
Strategije 

  Nemogućnost ostvarivanja cilja iz 
Digitalne agende za Europu u 
odnosu na brzi širokopojasni 
pristup do 2020. godine 

Primjedba nije prihvaćena jer su 
prijedlogom Strategije predložene 
ostvarive ciljne vrijednosti u 
pogledu dostupnosti brzog 
pristupa u RH do kraja 2015. 
godine (50%), koje pružaju dobar 
temelj za planiranje novih ciljeva 
u sljedećem razdoblju nakon ove 
Strategije, a u svrhu ispunjenja 
ciljeva iz Digitalne agende za 
Europu 

  Upitnost rokova vezanih uz 
povećanje raspoloživosti 
širokopojasnog pristupa 
postojeće pristupne (bakrene) 
infrastrukture 

Primjedba nije prihvaćena jer 
značajna rasprostranjenost  
bakrene pristupne infrastrukture i 
primjena xDSL tehnologija još 
uvijek nudi velike mogućnosti za 
pružanje kvalitetnih 
širokopojasnih usluga velikom 
broju krajnjih korisnika u svijetu, 
uz minimalna potrebna ulaganja. 
Stoga se predviđa da će bakreni 
medij na svjetskoj razini ostati u 
uporabi barem još određeno 
vrijeme te će svakako imati velik 
utjecaj na razvoj širokopojasnih 
usluga u Republici Hrvatskoj, 
osobito u razdoblju primjene ove 
Strategije, tj. do kraja 2015. 
godine 

  Davanje prednosti metodi 
dinamičkog upravljanja spektrom 
(DSM-1 metoda) pred L0/L2 
načinom rada, u svrhu povećanja 
raspoloživosti širokopojasnog 

Primjedba nije prihvaćena jer 
prijedlog Strategije daje pregled 
svih primjenjivih metoda, pri čemu 
naglašava da su metode 
upravljanja spektrom od ključne 
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pristupa postojeće bakrene 
pristupne mreže 

važnosti za djelotvornije 
korištenje postojeće pristupne 
mreže u pružanju 
visokokvalitetnih širokopojasnih 
usluga. Također i L0/L2 način 
rada DSLAM opreme ima svoju 
primjenu u mrežama pojedinih 
svjetskih operatora 

  Neujednačenost krajnjih rokova 
za osiguranje dostupnosti 
širokopojasnog pristupa internetu 

Primjedba nije prihvaćena jer se 
ne radi o neujednačenosti 
podataka. Naime, u okviru 
temeljnih polazišta Strategije dan 
je pregled ciljeva iz Digitalne 
agende za Europu, koje je 
zacrtala EU, dok je Tablicom 1. 
utvrđen objektivno ostvariv cilj u 
pogledu osiguranja dostupnosti 
širokopojasnog pristupa u RH do 
kraja 2013. godine 

10. Petar Čavlović 
Zagreb 

Izostanak dostignutih pokazatelja 
hrvatskog sektora elektroničkih 
komunikacija u uvodnom dijelu 
Strategije 

Primjedba je prihvaćena na 
način da je u Dodatku Strategije, 
kao njezin sastavni dio, dan 
pregled postojećeg stanja u 
razvoju širokopojasnog pristupa, i 
to pod nazivom Ocjena stanja 
razvijenosti širokopojasnog 
pristupa u Republici Hrvatskoj 

  Nedostatak detaljnog Akcijskog 
plana 

Primjedba je prihvaćena budući 
da je Provedbeni program 
Strategije, s nositeljima provedbe 
pojedinih mjera i aktivnosti, 
njihovim zadaćama i rokovima za 
provedbu tih mjera i aktivnosti 
sastavni dio Strategije 

  Potreba utvrđivanja strateškog 
cilja prema kojem novi operatori 
moraju zauzeti do 40% udjela na 
tržištu širokopojasnog pristupa do 
kraja 2013. godine 

Primjedba nije prihvaćena jer se 
prijedlogom Strategije ne može 
određivati koji će konkretan udjel 
na bilo kojem tržištu, pa tako ni na 
tržištu širokopojasnog pristupa, 
zauzeti, odnosno izgubiti pojedini 
operator u budućem razdoblju 

  Prepoznavanje Strategije kao 
najvažnijeg i ključnog 
nacionalnog razvojnog projekta 
RH za razdoblje 2011.-2015. 
godine 

Primjedba je prihvaćena u 
uvodnim napomenama prijedloga 
Strategije, gdje je jasno navedeno 
da se "Vlada RH strateški 
opredijelila za uravnoteženu i 
jasnu politiku razvoja 
infrastrukture širokopojasnog 
pristupa i širokopojasnih 
usluga..." 

  Prepoznavanje triju temeljnih 
projekata – e-škole, e-zdravstva i 
e-uprave, s posebnim naglaskom 
na projektu e-škole kao jednom 
od najvažnijih projekata Strategije 

Prijedlog je prihvatljiv te je na 
odgovarajući način (programi e-
učenja, projekti e-uprave) 
ugrađen u mjere i aktivnosti 
Provedbenog programa Strategije
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  Izostavljanje navođenja bežičnog 
pristupa putem WiMAX-a 

Primjedba nije prihvaćena jer je 
WiMAX definiran kao jedno od 
IMT sučelja te se njegovim 
zadržavanjem u prijedlogu 
Strategije omogućuje njegova 
primjena, a u provedbi Strategije 
treba prepustiti nadležnom 
regulatoru da odluči o njezinoj 
budućoj primjeni u RH 

  Uspostava mehanizma 
upravljanja izgrađenom 
elektroničkom komunikacijskom 
infrastrukturom trgovačkih 
društava u većinskom vlasništvu 
RH, radi uspostave tržišta 
elektroničke komunikacijske 
infrastrukture 

Primjedba nije prihvaćena jer je 
Vlada RH, u sklopu provedbe 
mjera iz Programa gospodarskog 
oporavka, 19. kolovoza 2010. 
godine donijela Odluku o davanju 
preporuke za izdvajanje i prijenos 
na Republiku Hrvatsku 
elektroničkih komunikacijskih 
kapaciteta trgovačkih društava u 
većinskom vlasništvu Republike 
Hrvatske, kojom je uređeno ovo 
pitanje 

  Neutemeljenost osiguravanja 
širokopojasnog pristupa 
građanima RH u sklopu opsega 
univerzalnih usluga 

Primjedba nije prihvaćena jer 
prijedlog Strategije ne određuje 
da će se širokopojasni pristup 
bezuvjetno uključiti u opseg 
univerzalnih usluga, ali ostavlja 
mogućnost uvođenja takve mjere 
u budućnosti, ovisno o budućem 
razvoju mjerodavnog 
regulatornog okvira EU, stupnju 
razvoja tržišta i postotku gustoće 
širokopojasnih priključaka 

  Uspostava odjela u okviru 
Središnjeg državnog ureda za e-
Hrvatsku radi pružanja pomoći i 
potpore u cilju povlačenja 
sredstava iz pretpristupnih 
fondova EU, sredstava EBRD-a i 
dr. 

Primjedba nije prihvaćena jer je 
koordinacija fondova EU na 
odgovarajući način uređena 
postojećim ustrojstvom središnjih 
tijela državne uprave, a 
eventualna promjena tog 
ustrojstva nije predmet uređivanja 
ove Strategije 

11. Ranko Smokvina, 
Rijeka 

Općenita primjedba o nedostatku 
gospodarskih ciljeva u Strategiji i 
preslabo naglašenom 
ekonomskom aspektu 

Primjedba nije prihvaćena jer je 
već u uvodnim napomenama 
prijedloga Strategije, na prvom 
mjestu, naglašeno da je ovaj 
strateški dokument namijenjen 
gospodarstvu, a u točki 1.3 
razrađen je utjecaj Strategije na 
gospodarstvo RH. Nadalje, 
gospodarstvo je uvršteno u 
ciljane korisničke skupine, te je 
prepoznata važnost 
širokopojasnog pristupa u 
različitim vidovima e-poslovanja, 
kao što su e-trgovina, e-
bankarstvo i sl. 
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  Nedovoljno naglašen sadržaj, 
osobito sadržaji vezani uz e-
poslovanje 

Primjedba nije prihvaćena jer se 
upravo sadržaj provlači kroz sve 
dijelove prijedloga Strategije. 
Naime, atraktivni sadržaji i usluge 
potiču veću potražnju za 
pristupnim brzinama i 
kapacitetima, što opet stvara 
temelj za ulaganja u brze i 
ultrabrze komunikacijske mreže, a 
Primjena i šire prihvaćanje tih 
mreža zauzvrat otvara put novim 
inovativnim uslugama i 
sadržajima koji se koriste sve 
većim pristupnim brzinama. 
Osnovu tome čini izgrađena 
širokopojasna infrastruktura, što 
je i temeljna svrha i zadaća ove 
Strategije, koja razrađuje tek 
jedan od ciljeva Digitalne agende 
za Europu, a to je dostupnost 
širokopojasnog pristupa 

12. Udruga pokretnih 
komunikacija Hrvatske 

Omogućivanje prostorno-planskih 
preduvjeta na način koji ne 
ograničuje daljnji razvoj, osobito u 
pokretnim komunikacijskim 
mrežama 

Primjedba je prihvaćena i 
ugrađena u prijedlog Strategije 

  Dopuna ključnih izazova razvoja 
širokopojasnog pristupa, 
navođenjem nedostatka 
odgovarajućih prostorno-planskih 
preduvjeta 

Primjedba je prihvaćena i 
ugrađena u prijedlog Strategije 

  Obrazlaganje interferirajućih 
utjecaja analogne televizije u 
susjednim državama na 
radiofrekvencijski spektar 
digitalne dividende u RH i 
navođenje predviđanja kada će 
biti završen proces gašenja 
analogne televizije u državama 
regije 

Primjedba nije prihvaćena jer se 
radi o općepoznatim pitanjima 
međunarodnog usklađivanja 
uporabe radijskih frekvencija, koje 
zahtijeva i Regionalni sporazum iz 
Ženeve 2006., a potpisnice kojeg 
su sve države iz regije. Nadalje, 
nije predmet ove Strategije 
izražavanje očekivanja hoće li i 
kada druge države osloboditi 
pripadajuću digitalnu dividendu 

  Navođenje vrijednosti tržišta 
elektroničkih komunikacija, udjela 
u BDP-u i udjela mobilne 
industrije sa stanjem iz 2009. 
godine 

Prijedlog je prihvaćen na način 
da je u Dodatku Strategije dan 
pregled postojećeg stanja u 
razvoju širokopojasnog pristupa, i 
to pod nazivom Ocjena stanja 
razvijenosti širokopojasnog 
pristupa u Republici Hrvatskoj 

  Naglašavanje potrebe ulaganja u 
elektroničku komunikacijsku 
infrastrukturu i povezanu opremu 

Primjedba je prihvaćena i na 
odgovarajući način ugrađena u 
prijedlog Strategije, uz 
ravnopravan odnos prema 
ulaganjima u pokretne i 
nepokretne komunikacijske mreže
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  Dopuna ciljeva primjene načela 
uslužne i tehnološke neutralnosti, 
dodavanjem načela 
ravnopravnosti i poštivanja 
zakonskog okvira 

Primjedba je prihvaćena i na 
odgovarajući način ugrađena u 
prijedlog Strategije 

  Dodatno naglašavanje potrebe 
osiguranja gradnje infrastrukture 
pokretnih komunikacijskih mreža 

Primjedba nije prihvaćena jer je 
prijedlog Strategije uravnotežen 
strateški dokument koji ne izdvaja 
potrebu izgradnje samo jedne 
vrste pristupne infrastrukture, a 
osim toga, potreba osiguranja i 
omogućivanja izgradnje 
cjelokupne infrastrukture 
širokopojasnog pristupa već je 
dostatno razrađena u drugim 
dijelovima prijedloga Strategije 

  Zahtjev za brisanje tehnološki 
neutralne osnove kod dodjele 
radiofrekvencijskog spektra 
digitalne dividende, propisivanje 
javnog natječaja umjesto javne 
dražbe te razumnih razina iznosa 
naknada za dozvole za uporabu 
radiofrekvencijskog spektra 

Primjedba nije prihvaćena jer je 
način dodjele određenog 
radiofrekvencijskog pojasa 
propisan Tablicom namjene 
radiofrekvencijskog spektra, koja 
je sastavni dio Pravilnika o 
namjeni radiofrekvencijskog 
spektra. Slijedom navedenog, ako 
se procijeni da je potrebno 
mijenjati Tablicu namjene 
radiofrekvencijskog spektra, 
HAKOM će provesti propisanu 
javnu raspravu, na temelju čega 
nadležni ministar može izmijeniti 
Pravilnik. U odnosu na visinu 
predmetne naknade treba 
naglasiti da ona po važećem 
Zakonu o elektroničkim 
komunikacijama mora biti u 
skladu s propisanim načelima, pa 
tako i načelima objektivnosti i 
razmjernosti 

  Dopuna mjera za poticanje 
potražnje za širokopojasnim 
uslugama i korištenja 
širokopojasnim pristupom, i to 
navođenjem prostornih planova, 
uvođenjem instituta prethodne 
suglasnosti HAKOM-a, 
navođenjem dokumenata 
prostornog uređenja, planova 
jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, te 
mjera za praćenje i provedbu tih 
planova 

Prijedlozi su djelomično 
prihvaćeni, u dijelu koji se odnosi 
na mjeru osiguravanja donošenja 
dokumenata prostornog uređenja, 
ali uz ravnopravan odnos prema 
pokretnim i nepokretnim 
komunikacijskim mrežama, te 
unutar skupine mjera kojoj 
pripada (mjere za osiguranje 
dostupnosti širokopojasnog 
pristupa internetu) 
 
Ostali prijedlozi nisu prihvaćeni 
jer se njima samo ponavlja već 
izrečeno, a uvođenje instituta 
prethodne suglasnosti, odnosno 
prethodnog mišljenja HAKOM-a u 
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postupku donošenja dokumenata 
prostornog uređenja predmet je 
izmjena i dopuna Zakona o 
elektroničkim komunikacijama, a 
ne prijedloga Strategije 

  Dopuna preduvjeta za osiguranje 
širokopojasnog pristupa 
uporabom tehhnologija pokretnih 
komunikacija u područjima gdje 
ne postoji izgrađena nepokretna 
komunikacijska infrastruktura 

Primjedba je prihvaćena i na 
odgovarajući način ugrađena u 
prijedlog Strategije 

  Ukidanje Zakona o naknadi za 
pružanje usluga u pokretnim 
elektroničkim komunikacijskim 
mrežama (NN 94/09.), kao 
preduvjeta za daljnja ulaganja u 
razvoj pokretnog širokopojasnog 
pristupa u RH 

Primjedba je prihvaćena 
posredno, budući da je Hrvatski 
sabor donio Zakon o prestanku 
važenja Zakona o naknadi za 
pružanje usluga u pokretnim 
elektroničkim komunikacijskim 
mrežama, koji će stupiti na snagu 
1. siječnja 2012. godine. Inače, 
samom se Strategijom ne 
određuje stavljanje izvan snage 
pojedinih zakona. 

 UKUPNO 
87 primjedaba i prijedloga 

12 fizičkih i pravnih osoba 

29 prihvaćenih 

primjedaba i prijedloga 

ili oko 33% 
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