OBRAZLOŽENJE ODREDABA PRAVILNIKA
Uz članak 1.
Ovim se člankom mijenja naziv dosadašnje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke
komunikacije u Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti, slijedom izmjene
propisane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama
("Narodne novine", br. 71/14.).

Uz članak 2.
Ovim se člankom mijenja naziv dosadašnje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke
komunikacije u Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti, slijedom izmjene
propisane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama
("Narodne novine", br. 71/14.).

Uz članak 3.
Ovim se člankom smanjuje naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za
radiokomunikacijske mreže za vlastite potrebe (PMR mreže), na način da se u izrazima,
prema kojima se izračunava naknada za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra
(dupleks ili poludupleks) širine pojasa od 1 MHz, te neuparenog radiofrekvencijskog spektra
(simpleks) širine pojasa od 1 MHz, dosadašnji faktor 12 zamjenjuje faktorom 10, čime se
visina navedene naknade smanjuje za 17% u odnosu na postojeću visinu naknade. Naime,
nakon što je visina ove naknade već bila smanjena 2012. godine, i nadalje se tijekom
posljednjih godina zamjećuje trend opadanja broja izdanih dozvola za ovu vrstu
radiokomunikacijskih sustava. Stoga se linearno smanjenje visine ove naknade predlaže u
svrhu daljnjeg očuvanja konkurentnosti usluga koje se pružaju putem PMR mreža u odnosu
na usluge koje obavljaju operatori javnih mreža pokretnih komunikacija.
Također, ovim se člankom uvodi naknada za radijske postaje za posebne primjene, čime se
omogućuje dodjela radijskih frekvencija namijenjenih za radiokomunikacijske mreže za
vlastite potrebe (PMR mreže) koje se sastoje samo od krajnjih radijskih postaja, bez naplate
radiofrekvencijskog spektra po dodijeljenom zemljopisnom području. Ova se naknada
primjenjuje u slučajevima kada se radiofrekvencijski spektar namijenjen za PMR mreže
dodjeljuje za određenu posebnu primjenu, a što nije harmonizirano u mjeri koja omogućuje
dodjelu na temelju opće dozvole. O konkretnoj posebnoj primjeni odlučuje Hrvatska
regulatorna agencija za mrežne djelatnosti putem odgovarajućeg plana dodjele radijskih
frekvencija, koji se prije donošenja upućuje na javnu raspravu. Ova vrsta radijskih postaja
obuhvaća, primjerice, ogrlice za pse, sportske letjelice u radiofrekvencijskom pojasu 137-174
MHz i slično.

Uz članak 4.
Ovim se člankom usklađuje odredba o utvrđivanju visine naknade u slučaju vremenskog
dijeljenja uporabe istog radiofrekvencijskog spektra u području radiodifuzije između dvaju ili
više nakladnika s činjenicom prestanka odašiljanja televizijskih programa u analognim
radiodifuzijskim sustavima.

Uz članak 5.
Ovim se člankom utvrđuje pravo operatora na dostavu pisanog prigovora na izdani račun za
pravo uporabe adresa i brojeva, kao i njegova obveza da u slučaju neosnovanosti prigovora,
koju je utvrdila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, plati obračunanu
naknadu u roku dospijeća navedenom u računu.

Uz članak 6.
Ovim se člankom briše odredba o načinu plaćanja naknade za uporabu radiofrekvencijskog
spektra u zemaljskoj radiodifuziji u četiri jednaka obroka, budući da se zadržavanje ove
iznimke u načinu plaćanja navedene naknade (u odnosu na opće pravilo o plaćanju naknada
za razdoblje od godine dana) ocjenjuje nepotrebnim i neopravdanim u uvjetima smanjenja
visine ove naknade za 50%, odnosno potpunog ukidanja obveze plaćanja ove naknade za
veći broj nakladnika elektroničkih medija na lokalnoj razini, na temelju Pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i
radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 62/14.).
Također se utvrđuje pravo nositelja dozvole na dostavu pisanog prigovora na izdani račun za
pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra, kao i njegova obveza da u slučaju neosnovanosti
prigovora, koju je utvrdila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, plati
obračunanu naknadu u roku dospijeća navedenom u računu.

Uz članak 7.
Ovim se člankom propisuje stupanje na snagu ovoga Pravilnika osmoga dana od dana
objave u "Narodnim novinama", uz iznimku utvrđivanja odredaba u vezi sa smanjenjem
visine naknada i uređivanjem podnošenja prigovora na izdani račun, koje će stupiti na snagu
1. siječnja 2015. godine, odnosno s početkom sljedećeg financijskog razdoblja.

