
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU 

PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O MJERAMA ZA 

SMANJENJE TROŠKOVA POSTAVLJANJA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA 

VELIKIH BRZINA 

Naslov dokumenta 
Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o 

mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih 

komunikacijskih mreža velikih brzina 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi 

savjetovanje 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 

Cilj i glavne teme savjetovanja  

Prikupljanje mišljenja i primjedaba zainteresirane javnosti na 

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka Zakona o mjerama za 

smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih 

mreža velikih brzina 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti 

bili uključeni u postupak izrade, odnosno u 

rad stručne radne skupine za izradu nacrta? 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 

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? 

Ako nije, zašto? 

 Središnji državni portal 

Da 
Internetska stranica tijela nadležnog za 

izradu nacrta 

 Neke druge internetske stranice  

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u 

razdoblju od 23. travnja do 21. svibnja 2015. godine 

 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti 

dostavili svoja očitovanja? 

Hrvatski Telekom d.d. 

 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedaba 

zainteresirane javnosti na određene odredbe 

nacrta 

Navedeni predstavnik zainteresirane javnosti dostavio je ukupno 

sedam prijedloga koji nisu prihvaćeni iz sljedećih razloga: 

1. prijedlozi se ne odnose na Nacrt prijedloga iskaza, već na 

izmjenu drugih zakonskih i podzakonskih propisa; 

2. prijedlozi se odnose na konkretne odredbe koje bi trebao 

sadržavati Zakon o mjerama za smanjenje troškova 

postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih 

brzina, a što nije bio predmet provedenog internetskog 

savjetovanja. S obzirom na navedeno, dostavljene prijedloge 

nije moguće uzeti u obzir u ovom trenutku, ali će biti 

razmotreni prigodom izrade teksta Nacrta prijedloga Zakona 

o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih 

komunikacijskih mreža velikih brzina, o kojem će se provesti 

dodatno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću; 

3. prijedlog da se obveza davanja pristupa fizičkoj infrastrukturi 

tzv. sektorskih operatora (obuhvaća upravitelje infrastruktura 

za opskrbu plinom, strujom, sustavima odvodnje i 

kanalizacijskim sustavima, toplinskom infrastrukturom te 

infrastrukturom za usluge prijevoza) primjenjuje i kada su 

podnositelji zahtjeva za pristup drugi tzv. sektorski operatori, 

koji nisu operatori javne komunikacijske mreže i nemaju 

namjeru polagati elektroničku komunikacijsku mrežu velikih 

brzina, nije predmet uređivanja ovoga Nacrta prijedloga 



Zakona, jer je opći cilj ovoga normativnog rješenja smanjenje 

troškova i olakšavanje postavljanja isključivo elektroničkih 

komunikacijskih mreža velikih brzina. 

Primjedbe navedenog predstavnika zainteresirane javnosti te 

obrazloženja predlagatelja o neprihvaćanju tih primjedaba daju se 

u prilogu i objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva 

pomorstva, prometa i infrastrukture.  

 

Druge metode savjetovanja 

Javno izlaganje materije Nacrta prijedloga iskaza o procjeni 

učinaka propisa za Zakon o mjerama za smanjenje troškova 

postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina 

predstavljeno je zainteresiranim sudionicima na radionici o 

Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja 

elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, koja je 

održana 27. svibnja 2015. godine u okviru 38. Međunarodnog 

skupa za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku 

i mikroelektroniku – MIPRO 2015. u Opatiji.  

Zapisnik s navedene radionice daje se u prilogu i objavljen je na 

internetskoj stranici Ministarstva pomorstva, prometa i 

infrastrukture.  

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba javnog savjetovanja nije zahtijevala dodatne financijske 

troškove. 

 


