
 

Obrazloženje odredaba Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe 

radiofrekvencijskog spektra 

 

 
UVODNO 
 

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim 
komunikacijama („Narodne novine“ br. 90/11.; u daljnjem tekstu: izmjene Zakona) došlo je 
do izmjena i u dijelu odredaba koje se odnose na upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, 
slijedom čega je bilo potrebno vrijedeći Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe 
radiofrekvencijskog spektra („Narodne novine“ br. 136/08., 70/10. i 39/11.) uskladiti s 
navedenim izmjenama.  

Obzirom na opseg izmjena, koje su, između ostalog, velikim dijelom posljedica 
pojednostavljenja i preciziranja odredaba kojima je uređen postupak izdavanja dozvola za 
uporabu radiofrekvencijskog spektra i postupak kontrole radiofrekvencijskog spektra, 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: HAKOM) 
opredijelila se za donošenje novog pravilnika. 

 
I. OPĆE ODREDBE (Članak 1.) 
 
 Sadržaj i svrha pravilnika usklađeni su s izmjenama Zakona uvođenjem postupka 
javnog poziva, prijenosa ili najma radiofrekvencijskog spektra, izmjene uvjeta uporabe 
radiofrekvencijskog spektra i produljenja dozvole koji su detaljno propisani u narednim 
glavama pravilnika.  
   
II. UVJETI UPORABE I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLA ZA UPORABU 
RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA (Članci 2. - 38.) 
 
 U ovom poglavlju propisani su opći uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog 
spektra, uvjeti izdavanja i rokovi valjanosti dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra te 
način i okolnosti izmjene uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra. Omogućeno je i 
produljenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra postojećem nositelju dozvole uz 
uvjet prethodnog provođenja javne rasprave radi utvrđivanja interesa za predmetnim 
radiofrekvencijskim spektrom. Također, radiofrekvencijski pojas dodijeljen dozvolom može 
se djelomično ili u cijelosti prenositi ili davati u najam drugoj osobi uz pribavljenu suglasnost 
HAKOM-a. 
 Jasno su propisani postupci izdavanja pojedinih vrsta dozvola pri čemu je uveden 
postupak izdavanja dozvole na temelju javnog poziva koji zamjenjuje nekadašnji skraćeni 
postupak koji je bio sastavni dio javnog natječaja i javne dražbe. Postupkom javnog poziva 
pojednostavit će se i ubrzati izdavanje dozvola u radiofrekvencijskim pojasevima u kojima je 
s obzirom na raspoloživost radiofrekvencijskog pojasa moguće udovoljiti većem broju 
zahtjeva. 
 Postupci javnog natječaja i javne dražbe pojednostavljeni su u odnosu na ranije 
odredbe. Odluke o pokretanju navedenih postupaka i pripadajuća dokumentacija sadržavat će 
sve potrebne informacije za sudjelovanje u nadmetanju čime je zainteresiranima olakšano 
sudjelovanje i praćenje postupka. 
 Izgled i sadržaj pojedinačnih dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra koje se 
izdaju na temelju članka 88. Zakona dan je u  Dodacima 1. i 2. dok će obrasci zahtjeva biti 



objavljeni na internetskim stranicama HAKOM-a. U sklopu projekta e-Agencija HAKOM 
planira postupno uvođenje elektroničkog podnošenja zahtjeva za sve tipove pojedinačnih 
dozvola te je i pravilnik usklađen u tom smislu. Obrazac zahtjeva za prijenos ili najam 
radiofrekvencijskog spektra također će se objavljivati na internetskim stranicama HAKOM-a. 
 
III. KONTROLA RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA I ZAŠTITA OD SMETNJA 
(Članci 39. – 47.) 
 
 Izmjene navedenog poglavlja prvenstveno su posljedica usklađivanja s izmjenama 
Zakona, ali se prilikom izrade pravilnika također vodilo računa i o pojednostavljenju i 
preciziranju odredbi u najvećoj mogućoj mjeri. Sukladno tome opisan je opseg i način 
kontrole radiofrekvencijskog spektra i način dostavljanja podataka o radijskim postajama, te 
su nabrojane i opisane različite vrste tehničkih pregleda. Također je jasno propisan način 
obavljanja pojedinih vrsta tehničkih pregleda i radijskih mjerenja i ispitivanja.  

Kao i u prethodnoj glavi obrasce koji se koriste za različite postupke propisane ovim 
poglavljem HAKOM će objavljivati na svojim internetskim stranicama. 
 
IV. OBVEZA IDENTIFIKACIJE RADIJSKIH POSTAJA (Članci 48. – 52.) 
 
 Odredbe ove glave odnose se na pravila identifikacije pojedinih vrsta radijskih postaja 
propisan međunarodnim normama i preporukama te njihov sadržaj nije mijenjan u odnosu na 
vrijedeći pravilnik. 
 
V. UPORABA RADIJSKIH POSTAJA U HITNIM SLUČAJEVIMA (Članak 53.) 
 
 Odredbe o obvezi prijenosa znakova opasnosti, poziva, poruka i priopćenja putem svih 
radijskih postaja u slučaju opasnosti, prirodnih nepogoda i prigodom spašavanja ljudskih 
života. Ove odredbe također nisu mijenjane u odnosu na trenutno vrijedeći pravilnik. 
 
VII. POSEBNA OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U ELEKTRONIČKIM 
KOMUNIKACIJAMA (Članci 54. - 58.) 
 
 Definirani su poslovi u elektroničkim komunikacijama za koje HAKOM može izdati 
posebno ovlaštenje, kao i način izdavanja tog ovlaštenja i uvjeti koji mora ispunjavati pravna 
osoba koja podnosi zahtjev za izdavanjem ovakvog ovlaštenja. Odredbe su pojednostavljene u 
odnosu na trenutno vrijedeći pravilnik, a uvjeti izdavanja ovlaštenja usklađeni s uvjetima 
ostalih ovlaštenja koja izdaje HAKOM. Propisan je također i način provođenja nadzora nad 
ovlaštenim osobama i način oduzimanja posebnih ovlaštenja. 
   
 


