
NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, 

S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA  

 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje objedinjene primjedbe zaprimljene od strane predstavnika zainteresirane javnosti koji 
su dostavili primjedbe na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Konačnim 
prijedlogom Zakona, putem održanog javnog savjetovanja provedenog u razdoblju od 5. do 20 veljače 2014. godine, te očitovanje o 
prihvaćanju / neprihvaćanju istih. 
 

Redni 
broj 

Naziv dionika (pojedinac, 
organizacija, institucija) 

Tekst primjedbe/prijedloga 
Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja primjedbe 

ili prijedloga 

1. 
METRONET TELEKOMUNIKACIJE 

d.d. 

Predlaže se u članku 14. stavku 2. 
Nacrta prijedloga zakona riječi: 
"ukupnoga godišnjeg bruto prihoda 
koji" zamijeniti riječima: "ukupne 
godišnje neto dobiti koju". 

Primjedba se ne prihvaća zato što držimo da je 
način na koji je uređeno financiranje rada 
regulatornog tijela objektivan i transparentan. 
Obveza financiranja Agencije ne može se odnositi 
samo na operatore koji ostvaruju dobit. 

2. 
METRONET TELEKOMUNIKACIJE 

d.d. 

Predlaže se izmjena članka 14. stavka 
6. Nacrta prijedloga zakona: 

"Dosadašnji stavak 6., koji postaje 
stavak 5., mijenja se i glasi: 

"(5) Višak prikupljenih sredstava u 
odnosu na ostvarenje godišnjega 
financijskog plana Agencije na kraju 
kalendarske godine Agencija će 
isplatiti svim obveznicima plaćanja 
naknade iz stavka 1. točke 3. ovoga 
članka, razmjerno njihovim uplatama, 
najkasnije do kraja travnja tekuće 
godine ili će pri donošenju pravilnika iz 

Primjedba se ne prihvaća. Načelo smanjivanja 
naknada zbog ostvarenog viška ugrađeno je u 
zakon. 
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stavka 3. ovoga članka razmjerno 
umanjiti obvezu plaćanja naknade iz 
stavka 1. točke 3. ovoga članka." " 

3. 
METRONET TELEKOMUNIKACIJE 

d.d. 

Predlaže se brisati odredbu članka 14. 
stavka 7. Nacrta prijedloga zakona 
kojom se dodaju novi stavci 6., 7. i 8., 
kojima se propisuje osnivanje Fonda 
za razvoj mrežnih djelatnosti. 

Primjedba se ne prihvaća. Predviđenim 
odredbama o Fondu na transparentan način se 
uređuje iznimno trošenje viška prikupljenih 
sredstava. 

4. OT – OPTIMA TELEKOM d.d. 

Protivi se odredbama članka 14. 
Nacrta prijedloga zakona, kojima su 
predložene izmjene i dopune članka 
16. Zakona o elektroničkim 
komunikacijama, osobito brisanju 
dosadašnjeg stavka 1., izmjeni 
dosadašnjeg stavka 6., koji postaje 
stavak 5. te dodavanju novih stavaka 
6., 7. i 8., a kojima je uređena obveza 
vođenja zasebnog računovodstva te 
način raspolaganja viškom sredstava 
Hrvatske regulatorne agencije za 
mrežne djelatnosti. 

Primjedba se ne prihvaća. Transparentnost 
trošenja sredstava koja se prikupljaju kroz 
naknade za rad HAKOM-a zajamčena je 
mogućnošću davanja komentara na financijski 
plan te javnom objavom godišnjeg izvješća. 
Nadalje, smanjenje naknada na ime viška 
prikupljenih sredstava propisuje se kao osnovno 
načelo raspolaganja viškom, a prenošenje tih 
sredstava u Fond je iznimka. Odredbe o Fondu 
imaju za cilj omogućiti potpunu transparentnost 
ovakvog načina trošenja sredstava. 

5. OT – OPTIMA TELEKOM d.d. 

Umjesto dosadašnjeg načela obračuna 
naknade za obavljanje drugih poslova 
Agencije po ukupnom godišnjem bruto 
prihodu koji su operatori ostvarili u 
obavljanju djelatnosti elektroničkih 
komunikacijskih mreža i usluga na 
tržištu u prethodnoj kalendarskoj 
godini, u članku 14. stavku 2. Nacrta 

Primjedba se ne prihvaća. Način na koji je 
uređeno financiranje rada regulatornog tijela je 
objektivan i transparentan. Obveza financiranja 
Agencije ne može se odnositi samo na operatore 
koji ostvaruju dobit. 
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prijedloga zakona predlaže se prihvatiti 
novi način obračuna, po ukupnoj 
godišnjoj neto dobiti. 

6. 
UDRUGA POKRETNIH 

KOMUNIKACIJA HRVATSKE 

Predlaže se da se izmjena predložena 
u članku 14. Nacrta prijedloga zakona 
za brisanje stavka 1. ne prihvati, te da 
se zadrži postojeći stavak 1. uz 
slijedeće izmjene: 

"(1) Agencija vodi zasebno 
računovodstvo za svako pojedinačno 
područje mrežnih djelatnosti iz njezine 
nadležnosti." 

Primjedba se ne prihvaća. Transparentnost 
trošenja sredstava koja se prikupljaju kroz 
naknade za rad HAKOM-a zajamčena je 
mogućnošću davanja komentara na financijski 
plan te javnom objavom godišnjeg izvješća. 

7. 
UDRUGA POKRETNIH 

KOMUNIKACIJA HRVATSKE 

Protivi se predloženoj izmjeni članka 
14. Nacrta prijedloga zakona, kojom se 
mijenja dosadašnji stavak 6., koji 
postaje stavak 5., te predlaže da 
navedeni stavak glasi: 

"(5) Agencija će višak prikupljenih 
sredstava u odnosu na ostvarenje 
godišnjega financijskog plana Agencije 
na kraju kalendarske godine 
izmjenama Pravilnika iz stavka 2. ovog 
članka umanjiti naknade obveznicima 
plaćanja predmetnih naknada, a u 
iznimnim slučajevima, sredstva će se 
usmjeriti u Fond za razvoj mrežnih 
djelatnosti (u daljnjem tekstu: Fond), 
koji se osniva pri Agenciji otvaranjem 
posebnog računa kod banke za svako 
zasebno područje mrežnih djelatnosti 

Primjedba se prihvaća. Na odgovarajući način u 
Nacrt prijedloga zakona unesena je odredba 
prema kojoj se smanjenje naknada na ime viška 
prikupljenih sredstava propisuje kao osnovno 
načelo raspolaganja viškom, a prenošenje tih 
sredstava u Fond je iznimka. 
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iz nadležnosti Agencije." 

8. 
UDRUGA POKRETNIH 

KOMUNIKACIJA HRVATSKE 

Protivi se predloženoj izmjeni članka 
14. stavka 7. Nacrta prijedloga zakona, 
kojom se dodaje novi stavak 6. i 
predlaže da se novi stavak 6. izmijeni 
na sljedeći način: 

"Sredstvima Fonda, u skladu s 
nacionalnim prioritetima utvrđenima 
strategijama, programima i 
provedbenim planovima Vlade 
Republike Hrvatske, donesenim na 
temelju ovoga Zakona i posebnog 
zakona kojim se uređuje područje 
mrežnih djelatnosti iz nadležnosti 
Agencije, te ovisno o tome iz koje je 
mrežne djelatnosti prenesen višak 
prikupljenih sredstava, može se 
poticati razvoj mrežnih djelatnosti na 
koji se višak prikupljenih sredstava 
odnosi tj.: 

- razvoj elektroničkih komunikacijskih 
mreža i usluga 

- razvoj poštanskih usluga 

- razvoj drugih mrežnih djelatnosti iz 
nadležnosti Agencije." 

Primjedba se prihvaća. Na odgovarajući način u 
Nacrt prijedloga zakona unesena je odredba koja 
omogućuje trošenje viška sredstava prikupljenih s 
tržišta elektroničkih komunikacija samo za razvoj 
tog tržišta. 



 

 
5 

9. VIPnet d.o.o. 

Predlaže se izmjena teksta članka 14. 
stavka 6. Nacrta prijedloga zakona, na 
način da se jasno odredi prioritetna 
obveza revizije i umanjenja naknada 
koje se plaćaju HAKOM-u u slučaju 
nastanka viška prihoda HAKOM-a, a 
podredno prenošenje viškova u Fond 
odlukom Agencije te se predlaže da 
članak 14. stavak 6. Nacrta prijedloga 
zakona glasi: 

"Dosadašnji stavak 6., koji postaje 
stavak 5., mijenja se i glasi:  

"(5) U slučaju nastanka viška 
prikupljenih sredstava u odnosu na 
ostvarenje godišnjeg financijskog plana 
Agencije, Agencija će umanjiti naknade 
iz stavka 1. ovog članka putem izmjena 
pravilnika iz stavka 3. ovog članka. U 
iznimnim slučajevima Agencija može 
odlučiti da se višak prenosi u Fond za 
razvoj mrežnih djelatnosti (u daljnjem 
tekstu: Fond), koji se osniva pri 
Agenciji otvaranjem posebnog računa 
kod banke." " 

Primjedba se prihvaća. Na odgovarajući način u 
Nacrt prijedloga zakona unesena je odredba 
prema kojoj se smanjenje naknada na ime viška 
prikupljenih sredstava propisuje kao osnovno 
načelo raspolaganja viškom, a prenošenje tih 
sredstava u Fond je iznimka. 

10. VIPnet d.o.o. 

Predlaže se izmjena teksta članka 14. 
stavka 7. Nacrta prijedloga zakona, u 
dijelu kojim se dodaje novi stavak 6., 
na način da se jasno odredi potreba 
poticanja isključivo tržišta elektroničkih 
komunikacija te se predlaže da novi 
(dodani) stavak 6. glasi: 

Primjedba se prihvaća. Na odgovarajući način u 
Nacrt prijedloga zakona unesena je odredba koja 
omogućuje trošenje viška sredstava prikupljenih s 
tržišta elektroničkih komunikacija samo za razvoj 
tog tržišta. 
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"(6) Sredstvima Fonda, u skladu s 
nacionalnim prioritetima utvrđenima 
strategijama, programima i 
provedbenim planovima Vlade 
Republike Hrvatske, donesenim na 
temelju ovoga Zakona, može se 
poticati razvoj elektroničkih 
komunikacijskih mreža i usluga, a 
osobito širokopojasnih mreža koje 
omogućuju pristup velikim pristupnim 
brzinama." 

 


