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344-03/10-01/290 
376-05-10-03 DB/MLJK OD 6.04.2010. 
 
Zabrana primanja sadržaja koji se naplaćuje na račun primatelja(II) 
 
Poštovani , 
 
zahvaljujemo na Vašem dopisu gornjeg broja kojim ste nam pojasnili kao se treba 
žaliti i kako se može zatražiti SMS-om neka usluga koju onda mi kao potrošači 
kasnije plaćamo. 
 
Nažalost to uopće nije bilo pitanje u našem dopisu već smo Vas pitali po zamolbama 
naših potrošača 
 
Kako spriječiti primitak takvih poruka, muzike ili drugog  na mobitele 
primatelja što primatelj mora platiti a to nije želio? 
 
Očito je da su mnogi potrošači zavedeni jer uopće ne vide da će im se nešto kasnije 
naplatiti ili biti poslano uz naplatu, a poseban je problem s maloljetnom djecom čiji 
roditelji moraju platiti neke usluge koje su zatražili maloljetnici koji uopće nemaju 
pravnu niti poslovnu sposobnost. 
Jesu li davatelji telekomunikacijskih usluga dužni zaštiti korisnika svojih usluga od 
primitka neželjenih sadržaja, jer netko može zatražiti takve sadržaje putem 
kompujtera na telefonski broj mobitela osobe koja za to uopće ne zna? 
 
U našem dopisu poslali smo takvo pitanje i T-mobilu, ali nismo dobili odgovor na 
postavljeno pitanje, već su nam odgovorili nešto što ih nismo pitali. 
 
S poštovanjem 
 
tajnik  HUZP-a 
 
 
Tomislav Lončar 
File:hakom zabrana10042409 
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HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 
 
Jurišićeva 13. 
10000 ZAGREB 
 
Zabrana primanja sadržaja koji se naplaćuje na račun primatelja 
 
 
Poštovani , 
 
Dobili smo više pitanja naših članova, a i drugih potrošača koji su nezadovoljni 
primljenim porukama na njihove mobilne telefone s brojeva 88xxx , a čiji sadržaj su 
morali platiti. 
 
Kako spriječiti primitak takvih poruka, muzike ili drugog  na mobitele 
primatelja? 
 
Na internetu su se pojavili nekakvi testovi gdje je bilo potrebno ostaviti broj mobitela i 
poslije toga su na navedeni broj mobitela bile poslane poruke koje je primatelj 
automatski plaćao skidanjem novca s njegova računa, a da on te poruke uopće nije 
tražio ili nije znao za njih. 
U našu udrugu se javilo i nekoliko roditelja maloljetne djece na čije se mobitele slalo 
poruke, a da to roditelji nisu tražili i nije bilo vidljivo kako te poruke zaustaviti. 
  
U našem dopisu poslali smo takvo pitanje i T-mobilu, ali nismo dobili odgovor na 
postavljeno pitanje, već su nam odgovorili nešto što ih nismo pitali. 
 
U prilogu Vam dostavljamo dopis T-mobila i molimo za Vaš odgovor. 
 
 
 
S poštovanjem 
 
tajnik  HUZP-a 
 
 
Tomislav Lončar 
File:hakom zabrana10032409 
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HRVATSKI TELEKOM d.d. 
 
 
Savska cesta 32 
10000 ZAGREB 
 
Vaš dopis od 10.03.2010. 
 
Zabrana primanja sadržaja na račun primatelja (II) 
 
 
Poštovani , 
 
zahvaljujemo na Vašem dopisu od 10.ožujka 2010.g., ali nažalost na naše pitanje 
niste nam odgovorili pa se nadamo da ćete nam odgovoriti u Vašem slijedećem 
dopisu. 
 
Pitanje je bilo: 
Kako spriječiti primitak sadržaja poruka, muzike ili drugog  na mobitele primatelja, 
kada  to primatelj treba platiti.? Najčešće se poruke šalju s brojeva 84xxx. 
 
Na internetu su se pojavili nekakvi testovi gdje je bilo potrebno ostaviti broj mobitela i 
poslije toga su na navedeni broj mobitela bile poslane poruke koje je primatelj 
automatski plaćao skidanjem novca s njegova računa, a da on te poruke uopće nije 
tražio ili nije znao za njih. 
U našu udrugu se javilo i nekoliko roditelja maloljetne djece na čije se mobitele slalo 
poruke, a da to roditelji nisu tražili i nije bilo vidljivo kako te poruke zaustaviti. 
  
 
 
 
S poštovanjem 
 
tajnik  HUZP-a 
 
 
Tomislav Lončar 
File:ht zabrana10032409 





 

 
Članice Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske: 

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača HUZP – Zagreb, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača HUZP – Slavonski Brod, 
«Dalmatinski potrošač» Split, «Dubrovački potrošač» Dubrovnik, ,»Klub potrošača» Vodice, «Šibenski potrošač» Šibenik, 
Udruga za zaštitu potrošača Grada Samobora, Udruga za zaštitu potrošača komunalne djelatnosti – Solin i «Zadarski 
potrošač» Zadar, Potrošački centar Rijeka, Klub potrošača Vodice, Međimurski –Potrošač Čakovec, Centar za edukaciju 
i informiranje potrošača- Bilje, Varaždinski Potrošač Varaždin 
 

 

HRVATSKA UDRUGA ZA 
ZAŠTITU    POTROŠAČA 

www.huzp.hr 
huzp@zg.t-com.hr 

Zagreb,  6.veljače 2010. 

Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2 
10000 ZAGREB  
telefon/telefaks: 01- 46 333 66 

Naš broj :   145/10-09 

 
HRVATSKI TELEKOM d.d. 
 
 
Savska cesta 32 
10000 ZAGREB 
 
 
Zabrana primanja sadržaja na račun primatelja 
 
 
Poštovani , 
 
razvojem telekomunikacija razvijaju se i mogućnosti prema potrošačima primateljima 
telekomunikacijskih usluga. 
 
Tako nam se javila nekolicina potrošača korisnika usluga mobilne telefonije koji 
plaćaju pretplatu nezadovoljni što su njihova djeca ili oni sami u nekim slučajevima 
dali broj svog mobilnog telefona na koji su kasnije od nekih davatelja usluga s 
povećanim tarifiranjem dobivali sadržaje koje su trebali skupo platiti. 
 
Oni bi željeli spriječiti ubuduće primitak takvih sadržaja o njihovu trošku pa su 
zamolili da se raspitamo dali je to moguće, a ako je moguće kako takvu zabranu 
provesti. 
 
Molimo za Vašu obavijest. 
 
 
S poštovanjem 
 
tajnik  HUZP-a 
 
 
Tomislav Lončar 


