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Vaš dopis od 23.04.2010. 
 
Zabrana primanja sadržaja na račun primatelja (III) 
 
Poštovani , 
 
zahvaljujemo na Vašem dopisu od 24.travnja 2010.g.,ali nažalost na naše pitanje 
niste nam odgovorili kao što nam niste odgovorili niti u dopisu od 10.ožujka 
2010.g.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. 
Sada dodajemo još jedno pitanje: 
Da li Vi kao davatelj usluge imate tehničke mogućnosti za zapriječavanje primanja 
takvih poruka? 
 
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. 
  
Vjerujemo da Vam ovoga puta neće promaknuti upućena pitanja i da ćemo dobiti 
konkretne odgovore. 
 
 
S poštovanjem 
 
tajnik  HUZP-a 
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