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Zagreb, 6. prosinca 2010. godine 
 
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje: Agencija) je 5. studenog 2010. godine 
otvorila javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske 
agencije za poštu i elektroničke komunikacije (dalje: prijedlog Pravilnika). 
 
Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) ovim putem podnosi svoje komentare na prijedlog Pravilnika. 
 
HT u cijelosti podržava komentare i prijedloge koje je u predmetnoj javnoj raspravi poslala Udruga 
pokretnih komunikacija Hrvatske (dalje: UPKH), a koji se odnose na: 
 

- smanjenje iznosa naknada za usmjerene veze iz članka 9. prijedloga Pravilnika 
- način plaćanja naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra 
- uvođenje mogućnosti za povrat plaćenih naknada 
- način plaćanja i iznos naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra u slučaju kada je 

obračunsko razdoblje započelo prije stupanja na snagu novog Pravilnika 
- naknade za privremene dozvole 
- obročno plaćanje naknada 
- rokove dospijeća plaćanja 
- smanjenje naknada za pravo uporabe adresa i brojeva, odnosno da se iznosi naknada za pravo 

uporabe adresa i brojeva vrate na razinu iz 2009. godine. 
 
Pri tome, radi otklanjanja bilo kakvih dvojbi, HT podržava komentare i prijedloge UPKH i iz perspektive 
operatora u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. 
 
Pozivamo stoga Agenciju, da u slučaju prihvaćanja prijedloga UPKH, izmjene prijedloga Pravilnika ne 
budu ograničene samo na operatore u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama.  
 
U odnosu na komentare UPKH u dijelu koji se odnosi na prijedlog za smanjenje naknada za pravo 
uporabe adresa i brojeva, predlažemo također snižavanje iznosa naknada za pravo uporabe brojeva na 
način da se iznosi ovih naknada vrate na razinu iz 2009. godine, odnosno podredno da se snižavanje 
iznosa naknada za pravo uporabe brojeva provede na način da se omogući uzimanje brojeva u manjim 
blokovima čime će se operatore osloboditi nepotrebnog troška, a to sve uzimajući u obzir gospodarske 
uvjete u Republici Hrvatskoj kao posljedica recesije. 
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