PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA,
BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje objedinjene primjedbe zaprimljene od strane predstavnika zainteresirane javnosti koji
su dostavili primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i
radiofrekvencijskog spektra, putem održanog javnog savjetovanja provedenog u razdoblju od 28. listopada do 12. studenoga 2014. godine,
te očitovanje o prihvaćanju / neprihvaćanju istih:

Redni
broj

1.

2.

Naziv dionika (pojedinac,
organizacija, institucija)

Tekst primjedbe/prijedloga
Predlaže dulji rok za podnošenje
prigovora na neispravno obračunanu
naknadu, i to u trajanju od 30 dana od
dana dospijeća ili od dana izdavanja
računa.

Prijedlog se ne prihvaća.
Uzevši u obzir činjenicu da se računi za uporabu
adresa
i
brojeva
te
računi
za
uporabu
radiofrekvencijskog spektra izdaju jedanput godišnje, a
naknade su unaprijed poznate i određene predmetnim
Pravilnikom, operatorima, odnosno nositeljima dozvola
unaprijed je poznat iznos koji su obvezni platiti za
uporabu adresa i brojeva, odnosno radiofrekvencijskog
spektra, kao i razdoblje u kojem računi dospijevaju na
naplatu. Slijedom navedenog, predloženi rok od osam
dana od dana izdavanja računa ocjenjuje se dovoljnim
za podnošenje prigovora na iznos izdanog računa, a
sve kako bi se taj prigovor riješio u okviru roka
dospijeća računa.

Predlaže dulji rok za podnošenje
prigovora na neispravno obračunanu
naknadu, i to u trajanju od 30 dana od
dana dospijeća ili od dana izdavanja
računa.

Prijedlog se ne prihvaća.
Uzevši u obzir činjenicu da se računi za uporabu
adresa
i
brojeva
te
računi
za
uporabu
radiofrekvencijskog spektra izdaju jedanput godišnje, a
naknade su unaprijed poznate i određene predmetnim
Pravilnikom, operatorima, odnosno nositeljima dozvola

OT – Optima Telekom d.d.

Udruga pokretnih komunikacija
Hrvatske

Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja primjedbe ili
prijedloga

unaprijed je poznat iznos koji su obvezni platiti za
uporabu adresa i brojeva, odnosno radiofrekvencijskog
spektra, kao i razdoblje u kojem računi dospijevaju na
naplatu. Slijedom navedenog, predloženi rok od osam
dana od dana izdavanja računa ocjenjuje se dovoljnim
za podnošenje prigovora na iznos izdanog računa, a
sve kako bi se taj prigovor riješio u okviru roka
dospijeća računa.
Predlaže da se vrijednost koeficijenta
upravljanja skupinom brojeva b za
uporabu brojeva u javnim nepokretnim
telefonskim mrežama, koja iznosi 1,
primijeni i na brojeve u javnim pokretnim
telefonskim mrežama (gdje sada iznosi
1,6).
Nadalje, predlaže zamjenu pojma
"usluga s dodanom vrijednosti" pojmom
"usluga s posebnom tarifom".
Slijedom navedenog, predlaže izmjenu
Tablice 1. u članku 5. predmetnog
Pravilnika, koja određuje vrijednosti
koeficijenta
upravljanja
skupinom
brojeva b.
Predlaže smanjenje visine godišnje
naknade za uporabu neuparenog
radiofrekvencijskog spektra širine pojasa
od 1 MHz, za javne mreže pokretnih
komunikacija u članku 10. stavku 2.
predmetnog Pravilnika, na način da se
postojeći izraz "(60 × a × b × c)" zamijeni
izrazom "(20 × a × b × c)".

2

Prijedlozi se djelomično prihvaćaju.
Prihvaćen je prijedlog koji se odnosi na pojmovno
usklađivanje izraza u Tablici 1. s važećim Zakonom o
elektroničkim komunikacijama. U odnosu na prijedlog
u vezi s vrijednošću predmetnog koeficijenta treba
naglasiti da sadržaj ovoga članka Pravilnika nije bio
predmet ovoga javnog savjetovanja.

Prijedlog se ne prihvaća.
Odredba predmetnog Pravilnika, koja je obuhvaćena
ovim prijedlogom, nije bila predmet ovoga javnog
savjetovanja.

3.

VIPnet d.o.o.

Predlaže smanjenje visine godišnje
naknade za uporabu neuparenog
radiofrekvencijskog spektra širine pojasa
od 1 MHz, za javne mreže pokretnih
komunikacija u članku 10. stavku 2.
predmetnog Pravilnika, na način da se
postojeći izraz "(60 × a × b × c)" zamijeni
izrazom "(20 × a × b × c)".

3

Prijedlog se ne prihvaća.
Odredba predmetnog Pravilnika, koja je obuhvaćena
ovim prijedlogom, nije bila predmet ovoga javnog
savjetovanja.

