
OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika 
o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, 
brojeva i radiofrekvencijskog spektra 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 

Svrha dokumenta Ovim se Pravilnikom uređuju sljedeća pitanja: 

 promjena naziva dosadašnje Hrvatske agencije 
za poštu i elektroničke komunikacije u Hrvatsku 
regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti i 
usklađivanje pojmova sa Zakonom o 
elektroničkim komunikacijama; 

 smanjenje visine godišnje naknade za mreže 
za vlastite potrebe te uvođenje naknade za 
radijske postaje za određenu posebnu 
primjenu, na temelju odgovarajućeg plana 
dodjele radijskih frekvencija; 

 brisanje analognih radiodifuzijskih sustava za 
odašiljanje televizijskog programa iz odredbe 
kojom se utvrđuje visina naknade u slučaju 
vremenskog dijeljenja uporabe istog 
radiofrekvencijskog spektra; 

 podrobnije propisivanje postupanja u slučaju 
pisanog prigovora na izdani račun za pravo 
uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog 
spektra; 

 ukidanje mogućnosti plaćanja naknade u 
obrocima za uporabu radiofrekvencijskog 
spektra u zemaljskoj radiodifuziji. 

Datum dokumenta 28. listopada 2014. godine 

Verzija dokumenta 1 

Vrsta dokumenta Prijedlog Pravilnika 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta 

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika 
o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, 
brojeva i radiofrekvencijskog spektra 

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

– 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 

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 DA 



internetskim stranicama ili na drugi 
odgovarajući način? 

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

Na internetskim stranicama Ministarstva pomorstva, 
prometa i infrastrukture / Savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću, www.mppi.hr, 

u razdoblju od 28. listopada do 12. studenoga 2014. 
godine 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

1. OT – Optima Telekom d.d. 

2. Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske 

3. VIPnet d.o.o. 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti na 
određene odredbe nacrta 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedaba 
predstavnika zainteresirane javnosti sadržani su u 
popratnom Obrascu teksta primjedaba i 
obrazloženja 

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova u vezi sa savjetovanjem 

 
 

http://www.mppi.hr/
OT-Optima-Telekom-objava.pdf
UPKH-objava.pdf
VIPnet-objava.pdf

