
Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture 
širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne 
postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja 
(ONP) 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 

Svrha dokumenta Okvirni nacionalni program je provedbeni program 
usmjeren ostvarenju nacionalnih strateških ciljeva 
utvrđenih Strategijom razvoja širokopojasnog 
pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. 
do 2015. godine, te Digitalnom agendom za Europu 
u razdoblju do 2020. godine, osobito u dijelu 
osiguranja dostupnosti brzog širokopojasnog 
pristupa na cijelom području Republike Hrvatske. 
ONP je program državnih potpora, koji će, nakon 
odobrenja od strane Europske komisije, biti formalni 
okvir za provedbu pojedinačnih projekata poticane 
izgradnje pristupne širokopojasne infrastrukture na 
lokalnoj i regionalnoj razini, pri čemu će sredstva 
državnih potpora većinom biti osigurana iz fondova 
EU-a u razdoblju od 2014. do 2020. godine. 

Datum dokumenta 18. studenoga 2013. 
Verzija dokumenta V1 
Vrsta dokumenta - 
Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta 

- 

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata objavljenog na internetskim 
stranicama  

Nema 
Izrada ONP-a planirana je u sklopu mjere 9. 
Provedbenog programa Strategije razvoja 
širokopojasnog pristupa u RH u razdoblju od 2012. 
do 2014. godine 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Dokument je izradila tvrtka Lator d.o.o. kao 
odabrani izvršitelj po provedenom postupku javne 
nabave u suradnji s MPPI SEKP 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

Neformalna stručna radna skupina: MPPI SEKP, 
HAKOM, OiV, Zagrebački holding - Digitalni grad 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na drugi 
odgovarajući način?  

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za savjetovanje? 

 

Da http://www.mppi.hr  

18. studenoga – 18. prosinca 
2013. 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Primorsko-goranska županija 
Općine: Viškovo, Lovran,Matulji, Klana 



Gradovi: Rab, Krk, Kastav,  
Pravni subjekti: Telemedija d.o.o. Rijeka, Cerado 
d.o.o. Postira, Krk sistemi d.o.o. za telekomunikacije 
Rijeka, 3t.cable d.o.o. Ičići, GEOprem d.o.o. Osijek, 
VIPnet d.o.o. Zagreb, Hrvatski telekom d.d. Zagreb, 
Ericsson NT, Zagreb, Hrvatska agencija za poštu i 
elektroničke komunikacije (HAKOM) 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti na 
određene odredbe nacrta 

Razlozi neprihvaćanja detaljno su obrazloženi u 
očitovanju na svaku pojedinu primjedbu u tablici 
pregleda  

Troškovi provedenog savjetovanja nema 
 
 


