
OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama 
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: 

 smanjenje visine godišnje naknade za 
usmjerene veze točka – točka bez prenosivih 
krajnjih postaja (mikrovalne veze); 

 preciziranje godišnje naknade za uporabu 
radiofrekvencijskog spektra za satelitske veze; 

 povećanje visine godišnje naknade za uporabu 
radiofrekvencijskog spektra u javnoj mreži 
pokretnih komunikacija, i to razmjerno većoj 
gospodarskoj vrijednosti radiofrekvencijskog 
spektra, kojim se koriste operatori pokretnih 
komunikacija, a koja je potvrđena u postupku 
javne dražbe; 

 smanjenje visine godišnje naknade za uporabu 
radiofrekvencijskog spektra u zemaljskoj 
radiodifuziji, uz utvrđivanje odgovarajuće 
iznimke od obveze plaćanja navedene 
naknade; 

 usklađivanje načina plaćanja naknade koja se 
plaća u obrocima, u pogledu rokova dospijeća, 
s načinom plaćanja naknada koje se plaćaju na 
godišnjoj razini; 

 onemogućivanje višestrukog naplaćivanja 
naknade za krajnje radijske postaje u 
pretplatničkom sustavu plaćanja usluge u 
javnoj mreži pokretnih komunikacija, u slučaju 
kada pretplatnik prenese broj u mrežu drugoga 
operatora. 

Datum dokumenta 30. travnja 2014. godine 

Verzija dokumenta 1 

Vrsta dokumenta Prijedlog Pravilnika 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta 

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama 
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 
internetskim stranicama ili na drugi 
odgovarajući način?  

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

 

DA 

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

u razdoblju od 30. travnja do 14. svibnja 2014. 
godine 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

1. HRVATSKI TELEKOM d.d. 

2. NACIONALNA UDRUGA TELEVIZIJA 

3. RADIO KAJ d.o.o. 

4. TELE2 d.o.o. 

5. 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 vezanih uz savjetovanje 

 
 

http://www.mppi.hr/
http://www.mppi.hr/UserDocsImages/HT-objava.pdf
http://www.mppi.hr/UserDocsImages/NUT-objava.pdf
http://www.mppi.hr/UserDocsImages/Radio-Kaj-objava.pdf
http://www.mppi.hr/UserDocsImages/Tele2-objava.pdf
http://www.mppi.hr/UserDocsImages/VIPnet-objava.pdf

