
 

 

KOMENTARI OT-OPTIMA TELEKOM d.d. 

(dalje u tekstu: Optima ili OT) 

 

 

za javnu raspravu o Prijedlogu Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova 

Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije 

 
 

Ovim putem OT-Optima Telekom d.d. (dalje tekstu: Optima ili OT) sukladno čl. 22 Zakona o 

elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11), dostavlja svoje komentare na objavljeni Prijedlog 

Pravilnika o Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i 

elektroničke komunikacije 

 

Ad 1) Nastavno na odredbu članka 8 i 9. Prijedloga Pravilnika kojima se ureĎuje odreĎivanje i način 

plaćanja naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Optima smatra potrebnim ukazati 

Naslovu na nužnost izmjene istih odnosno uvoĎenje novog mehanizma naplate. Naime, predmetna 

naknada plaća se unaprijed za razdoblje od jedne godine, a u slučaju otkazivanja dozvole uplaćena 

naknada se ne vraća odnosno operatori nemaju pravo na povrat iste. TakoĎer, kod proširenja 

spektra odnosno traženja nove dozvole za širi spektar (u kojem je uključen onaj uži spektar za kojeg 

je već plaćena unaprijed godišnja naknada) ponovno se plaća naknada, i to unaprijed za jednu 

godinu čime se zapravo korištenje užeg spektra plaća dva puta. U nastavku, Optima iznosi primjer 

iznesenog; 

 

Npr. plaća se dozvola za jednu godinu; 

 

a) Zakup 13 GHz, 28 MHz iznosi 2.000 kn(*) + 16.800 kn (**) = 18.800 kn/godišnje 

 

 
(*) Članak 11. (1) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra iznad 1 GHz u usmjerenim 

vezama točka-točka (sa i bez prenosivih krajnjih postaja) i ENG/OB, koje koriste spektar 

širine veće od 2 MHz, naknada iznosi 2.000,00 kuna. 

(**) Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog 

spektra. 

 
Ako za vrijeme korištenja operator želi udvostručiti, već plaćeni (korišteni) spektar 

 

b) Zakup 13 GHz, 56 MHz iznosi 2.000 kn + 2x16.800 kn  = 35.600 kn/godišnje 

 

 
 



 

 

MeĎutim, korištenje dvostruko šireg spektra se mora platiti bez obzira što smo u odreĎenom periodu 

imali već zakupljen uži dio tog spektra. 

 

c) Primjer proširenja spektra 

 

 

Dio spektra na slici prikazan crvenom bojom je već jednom plaćen, a izmjenom širine spektra se 

ponovo plaća. 

 

Slijedom navedenog, Optima drži da kako je u prvoj godini korištenja šireg spektra potrebno 

razmjerno umanjiti novi iznos naknade, točnije istu umanjiti za iznos koji je već plaćen kao i za iznos 

iz čl. 11 st. 1 Prijedloga Pravilnika od 2.000,00 kuna i to samo za prvu godinu korištenja pa bi 

mehanizam naplate trebao biti slijedeći: 

 

Primjer za  56 MHz u 13 GHz umjesto obračuna  

 

2.000 kn + 2x16.800 kn  = 35.600 kn/godišnje  

 

Obračun naknade za korištenje šireg spektra u prvoj godini bi trebao biti umanjen za iznos 

iskorištenih dana obračunskog razdoblja: 

 

35.600 kn -  (1-n/365) x 18.800 = 19.117,81 kn  

 

(gdje je n broj iskorištenih dana obračunskog razdoblja. Primjer n = 45 dana) 

 

Proračun je dan za prvu godinu korištenja, a za svaku narednu godinu plaća se naknada prema 

Pravilniku s time da sada jednogodišnje razdoblje valjanosti dozvole počinje danom izdavanja 

dozvole proširenja spektra. 

 

Ad 2) Nastavno na odredbu članka 24. Prijedloga Pravilnika kojima se ureĎuje plaćanje naknade u 

postotku od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili 

operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, Optima 

smatra kako Naslov treba nastaviti sa trendom smanjenja predmetne naknade. Tako je za 2009. 

naknada iznosila 0,29% od ukupnog godišnjeg bruto prihoda, za 2010. 0,28%, a za 2011. 0,25% od 

istog. Kako iz godišnjeg bruto prihoda operatori plaćaju i razne druge naknade, i to Agenciji za 

elektroničke medije sukladno Zakonu o elektroničkim medijima, HAVC-u sukladno Zakonu o 

audiovizualnim djelatnostima, ZAMP-u i DHFR-u sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim 

pravima, slijedom čega su operatori višestruko opterećeni, molimo Naslov, kao regulatorno tijelo,  

za razumijevanje kojeg sam zakonodavac odnosno državna tijela za operatore, kako pokretne tako 

nepokretne mreže, i nemaju. Slijedom navedenog, a kako operatori Naslovu plaćaju i ostale 

naknade, a uzimajući u obzir i otežane uvjete poslovanja u RH, Optima predlaže da se predmetna 

naknada obračunava u postotku od 0,22%. 

 

Slijedom svega naprijed navedenog, Optima smatra neophodnim predložene komentare u 

cijelosti usvojiti.  

                                                                                        OT-Optima Telekom d.d. 

 


