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Zagreb, 28.11.2012. 

 

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije 

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 

HR-10110 ZAGREB 

 

 

PREDMET:  Javna rasprava - Prijedlog Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova 

Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije 

 

 

VIPnet d.o.o. (dalje u tekstu: Vipnet) kao operator javnih komunikacijskih usluga dostavlja svoj 

komentar i očitovanje na Javnu raspravu – „Prijedlog Pravilnika o plaćanju naknada za 

obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije“ kako slijedi: 

 

 

1. Vipnet u cijelosti pozdravlja  i podupire prijedlog izmjene u članku 15. vezano za iznos 

naknade za javnu pokretnu mrežu na način da se predlaže nova naknada u iznosu od 

144.000,00 kn/MHz godišnje. 

 

Prijedlog HAKOM-a za smanjenjem godišnjih naknada za javnu pokretnu mrežu je u 

potpunosti opravdan s obzirom na stvarne troškove učinkovitog upravljanja 

radiofrekvencijskim spektrom za javne pokretne mreže, i s obzirom na osjetno povećanje 

ukupno dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra javnim pokretnim mrežama temeljem 

nedavno održanog Javnog poziva za frekvencijski pojas 790-862 MHz. 

 

 

2. Članak 24. stavak 2., obveza podnošenja izvješća o prihodima 

 

S obzirom na izmjenu predloženu u članku 24. stavku 2., vezano za rokove dostave 

izvješća  o  iznosu  ukupnog  godišnjeg  bruto  prihoda, smatramo da predloženi tekst: 

 

„U  slučaju završetka  obavljanja  djelatnosti  elektroničkih  komunikacijskih  mreža  i  

usluga,  operatori  su  dužni dostaviti  izvješće  o  iznosu  ukupnog  godišnjeg  bruto  

prihoda  iz  prethodne  kalendarske  godine uz prethodnu obavijest o završetku obavljanja 

djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.“, 

 

treba izmijeniti zbog potrebe za određivanjem roka za dostavu izvješća o ostvarenim 

prihodima u tekućoj godini u kojoj se prestaje obavljati određena djelatnost.  

 

Budući da bi operator trebao izvješće o prihodima poslati uz prethodnu obavijest, te s 

obzirom na činjenicu da u trenutku slanja prethodne obavijesti još ne bi završio s 

obavljanjem djelatnosti, ne bi bilo moguće istovremeno dostaviti i izvješće o ukupnom 

bruto prihodu, već je to izvedivo kasnije, s dovoljnim vremenskim odmakom nakon 

završetka obavljanja djelatnosti.  
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Smatramo da bi primjeren rok za dostavu izvješća bio 60 dana od završetka obavljanja 

djelatnosti, uz zadržavanje postojeće obveze kako je definirano, da operator izvješće o 

ukupno ostvarenom bruto prihodu za prethodnu godinu, dostavi do 31. ožujka tekuće 

godine. 

 

Stoga predlažemo da se gore navedeni tekst izmijeni na sljedeći način: 

 

„U  slučaju završetka  obavljanja  djelatnosti  elektroničkih  komunikacijskih  mreža  i  

usluga,  operatori  su  dužni dostaviti  izvješće  o  iznosu  ukupnog  bruto  prihoda  iz  

tekuće  kalendarske godine najkasnije 60 dana nakon završetka obavljanja djelatnosti 

elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.“, 

 

 

S obzirom na ostale izmjene sadržane u prijedlogu pravilnika, nemamo dodatne komentare. 

 

Nadamo se da će ovaj naš komentar pridonijeti uspjehu ove javne rasprave, te da ćete uvažiti 

naše prijedloge. 

 

 

Srdačan pozdrav, 

VIPnet d.o.o. 


