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

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o elektroničkim komunikacijama, s
Konačnim prijedlogom Zakona
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Zbog teške gospodarske situacije, izazvane
višegodišnjom recesijom, Vlada Republike Hrvatske
pokrenula je reformske i druge mjere fiskalne
konsolidacije za razdoblje od 2014. do 2016.
godine. Jedna od mjera s fiskalnim učinkom u 2014.
godini jest racionalizacija i spajanje agencija. U
sklopu provedbe ove mjere ovim se Zakonom
predlaže pripajanje Agencije za regulaciju tržišta
željezničkih usluga (ARTZU) Hrvatskoj agenciji za
poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)
Veljača 2014. godine
1
Nacrt prijedloga Zakona
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o elektroničkim komunikacijama, s
Konačnim prijedlogom Zakona

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?

DA

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?

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
–

Na internetskom portalu Ministarstva pomorstva,
prometa i infrastrukture/Savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću, www.mppi.hr, u razdoblju
od 5. do 20. veljače 2014. godine

1. METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.
2. OT – OPTIMA TELEKOM d.d.
3. UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA
HRVATSKE
4. VIPnet d.o.o.

Razlozi neprihvaćanja pojedinih
primjedbi zainteresirane javnosti na
određene odredbe nacrta
Troškovi provedenog savjetovanja

Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedaba
predstavnika zainteresirane javnosti navedeni su u
Obrascu teksta primjedaba i obrazloženja (u
privitku)
Nije bilo troškova vezanih uz savjetovanje

