Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
OBRAZAC
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naslov dokumenta

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi
savjetovanje
Svrha dokumenta

Datum dokumenta
Verzija dokumenta
Vrsta dokumenta
Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta
Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja
zakona, drugih propisa i akata objavljenog na
internetskim stranicama
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti
bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad
stručne radne skupine za izradu nacrta?
Je li nacrt bio objavljen na internetskim
stranicama ili na drugi odgovarajući način?

Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske
infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan
komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja
pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) (skraćeno: NPBBI)
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
NP-BBI je provedbeni program usmjeren na izgradnju
nacionalne agregacijske širokopojasne infrastrukture sljedeće
generacije (NGN) i povezivanje ciljanih krajnjih korisnika
unutar skupine tijela javne uprave na pristupnu širokopojasnu
infrastrukturu sljedeće generacije (NGA).
Program je podijeljen u dvije projektne cjeline: PC-A, u sklopu
koje se gradi NGN agregacijska infrastruktura, te PC-B, u
sklopu koje se povezuju krajnji korisnici tijela javne uprave na
NGA infrastrukturu. Projektna cjelina PC-A obuhvaća državne
potpore pa će za cjelokupan Program biti pribavljeno
odobrenje o sukladnosti s pravilima državnih potpora kroz
postupak prednotifikacije i notifikacije u tijelima Europske
komisije.
Sredstva državnih potpora osigurana su u sklopu OPKK u EU
fondu ERDFu razdoblju od 2014. do 2020. godine.
7. kolovoza 2014.
V1
Nema
Izrada NP-BBI-a planirana je u sklopu mjere 6. Provedbenog
programa Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH u
razdoblju od 2014. do 2015. godine
Dokument je izradila tvrtka Lator d.o.o. kao odabrani izvršitelj
po provedenom postupku javne nabave u suradnji s MPPI
SEKP
Neformalna stručna radna skupina: MPPI SEKP i Lator d.o.o.
(konzultant)
Da

http://www.mppi.hr
7. kolovoza – 30. rujna 2014.

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

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti
dostavili svoja očitovanja?
Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi
zainteresirane javnosti na određene odredbe
nacrta
Troškovi provedenog savjetovanja

Agencija za javno-privatno partnerstvo (AJPP), VIPnet d.o.o.
Zagreb, Hrvatski telekom d.d. Zagreb, Primorsko-goranska
županija – Regionalna energetska agencija Kvarner
Razlozi neprihvaćanja detaljno su obrazloženi u očitovanju na
svaku pojedinu primjedbu u tablici pregleda
nema

