
 
 

 

 

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 
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                 PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU
       
KLASA: UP/I-344-05/13-03/01 
URBROJ: 376-13/MG-13-01 (IS) 
Zagreb, 28. svibnja 2013. godine 
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 12. stavka 1. točke 8. i 
članka 91a. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ broj 73/08, 90/11 i 133/12, 
ZEK), povodom zahtjeva trgovačkih društava HP Produkcija d.o.o., Zagreb, Branimirova 4, 
Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/d i HP – Hrvatska pošta d.d., Zagreb, 
Jurišićeva 13 za izmjenom uvjeta uporabe iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra broj: 
RF –DTV- 01/11, donosi  
 

 
ODLUKU 

 
I. Mijenjaju se uvjeti uporabe iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra broj: RF-DTV-
01/11 koja je odlukom Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-
05/11-03/01, urbroj: 376-13/MG-11-11 od 26. listopada 2011. godine izdana trgovačkim društvima 
HP Produkcija d.o.o., Odašiljači i veze d.o.o. i  HP – Hrvatska pošta d.d., na način da se Tablica 2. 
iz točke 7. dozvole mijenja tako da glasi:  
 
Tablica 2: Dinamika izgradnje istokanalnih mreža multipleksa MUXC i MUXE 
 

Datum 
MUX C – (%) pokrivenosti stanovništva 

RH 
MUX E – (%) pokrivenosti stanovništva 

RH 
          15. srpnja 2012. 80% 80% 

1. srpnja 2014. 85% 85% 
 
 
 
II.   Izmjena iz točke I. ove odluke valjana je od dana donošenja odluke. 
 
III. U ostalim dijelovima dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra broj: RF-DTV-01/11 
ostaje neizmijenjena.  
 

 
Obrazloženje 

 
 

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje: HAKOM) je 9. svibnja 2013. 
zaprimila zahtjev društava HP Produkcija d.o.o., Zagreb, Branimirova 4, Odašiljači i veze d.o.o., 
Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/d i HP – Hrvatska pošta d.d., Zagreb, Jurišićeva 13 za izmjenom 
uvjeta uporabe iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra broj: RF-DTV-01/11 koja je 
izdana navedenim trgovačkim društvima odlukom HAKOM-a klasa: UP/I-344-05/11-03/01, urbroj: 
376-13/MG-11-11 (IS) od 26. listopada 2011. Dozvola je izmijenjena odlukama HAKOM-a klasa: 
UP/I-344-05/11-03/01, urbroj: 376-13/MG-12-13 od 21. ožujka 2012. i urbroj: 376-13/MG-12-15 
od  4. srpnja 2012. 
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Zahtjev nositelja dozvole koji je zaprimljen u HAKOM-u 9. svibnja 2013. odnosi se na promjenu 
dinamike izgradnje istokanalnih mreža multipleksa MUX C i MUX E s dosadašnje dinamike: 
 

Datum 
MUX C – (%) pokrivenosti stanovništva 

RH 
MUX E – (%) pokrivenosti stanovništva 

RH 
15. srpnja 2012. 80% 80% 
1. rujna 2013. 90% 85% 
1. srpnja 2014. 94% 94% 

 
 
na novu dinamiku: 
 
 

Datum 
MUX C – (%) pokrivenosti stanovništva 

RH 
MUX E – (%) pokrivenosti stanovništva 

RH 
          15. srpnja 2012. 80% 80% 

1. srpnja 2014. 85% 85% 
 
 
 
U zahtjevu nositelji dozvole navode kako su 15. srpnja 2012. u potpunosti izvršili prvu fazu 
izgradnje kojom se ostvaruje pokrivenost stanovništva signalom MUX C i MUX E od najmanje 
80%, čime je postignuta najmanja pokrivenost koja se tražila natječajnom dokumentacijom u 
postupku javnog natječaja za dodjelu predmetne dozvole. 
 
Provedba iscrpnih analiza i poslovnog modeliranja prije početka komercijalnog rada „evotv“ 
usluge, pokazala su da je s obzirom na trenutno stanje tržišta odnosno postojeće modele naplatne 
televizije u Republici Hrvatskoj i raspoloživi kapacitet MUX C i MUX E mreža koji je 
ograničavajući obzirom na količinu sadržaja u usporedbi s konkurentskim uslugama, koncept paketa 
„evotv“ koji koristi kapacitet oba multipleksa jedino tržišno održiv, odnosno jedini omogućava 
optimalan komercijalan uspjeh usluge. Postojeći uvjeti dozvole predviđaju različite stupnjeve 
pokrivenosti stanovništvom pojedinog multipleksa, što nije u skladu s konceptom „evotv“ usluge, 
stoga bi proširenje postojećih MUX C i MUX E mreža po uvjetima trenutno važeće dozvole dovelo 
do izgradnje odašiljačke infrastrukture koja ne bi imala uporabnu vrijednost. 
 
Faktori koji utječu na tržišni uspjeh „evotv“ usluge, a time i na dugoročnu održivost usluge su: 
istokanalne smetnje od strane talijanskih DVB-T postaja koje dovode do umanjenja planiranog 
interesa kod krajnjih korisnika, nedostupnost odašiljačkih parametara te daljnja izgradnja prema 
uvjetima postojeće dozvole koja nije ekonomski optimalna, aktivnosti na tržištu naplatne televizije 
u smislu značajno pojačanih napora konkurencije da oteža ulazak na tržište novom operatoru 
posebice u ruralnim područjima. Kako se izgradnja i održavanje MUX C i MUX E mreža 
financiraju isključivo iz prihoda od korisnika usluge „evotv“, komercijalni uspjeh usluge je 
preduvjet za daljnju nadogradnju. Ukoliko bi mrežu dalje izgrađivali bez ove izmjene, zbog 
troškova nastalih izgradnjom koji ne mogu biti pokriveni prihodima krajnjih korisnika, moguć je i 
nestanak operatora s tržišta. Stoga bi tražena izmjena dozvole omogućila daljnji razvoj ove usluge i 
tržišnog natjecanja. 
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HAKOM je zahtjev ocijenio opravdanim. 
 
Temeljem članka 91.a. st. 2. ZEK-a, uvjeti uporabe iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog 
spektra, mogu se izmijeniti na temelju odluke Agencije, u skladu s odredbama pravilnika te nakon 
provedenog postupka javne rasprave u skladu s člankom 22. ZEK-a. Temeljem članka 6. st. 4. 
Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN 45/12, 50/12), Agencija 
može donijeti odluku o izmjeni uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra ukoliko razloge 
nemogućnosti postupanja po uvjetima određenim u dozvoli, iznesene u pisanom i obrazloženom 
zahtjevu nositelja dozvole, ocijeni osnovanim. O prijedlogu odluke će se provesti javna rasprava u 
skladu s čl. 22. ZEK-a. 
 

Pri analizi zahtjeva uzeto je u obzir da je dozvola izdana u postupku javnog natječaja u 
kojem osim nositelja dozvole nije bilo drugih zainteresiranih ponuditelja. Posljedično, rokovi i 
stupnjevi pokrivenosti digitalnih regija prihvaćeni su prema ponudi koju je ponuditelj dostavio u 
postupku javnog natječaja te su postali sastavni dio dozvole. Stoga izmjena rokova i stupnja 
pokrivenosti nije suprotna interesima trećih osoba. Nadalje, izmjena rokova i stupnjeva pokrivenosti 
digitalnih regija zadovoljava uvjet pokrivenosti od najmanje 80% stanovništva Republike Hrvatske 
koji je bio propisan natječajnom dokumentacijom. HAKOM je ocijenio opravdanim obrazloženje 
podnositelja zahtjeva kako je koncept paketa „evotv“, koji koristi kapacitet oba multipleksa, jedino  
tržišno održiv, te je radi osiguranja komercijalnog uspjeha usluge opravdano promijeniti postojeće 
uvjete dozvole koji predviđaju različite stupnjeve pokrivenosti pojedinog multipleksa.  
 
HAKOM je također ocijenio opravdanim faktore koje je u svom zahtjevu naveo nositelj dozvole, a 
odnose se na istokanalne smetnje od strane talijanskih DVB-T postaja koje dovode do smanjenja 
kvalitete usluge te značajni utjecaj konkurencije na ovom dijelu tržišta. Također je uzeta u obzir i 
činjenica da o daljnjem komercijalnom uspjehu predmetne usluge ovise prihodi nositelja dozvole i 
njegova sposobnost daljnje izgradnje mreže, pri čemu manja odstupanja od planiranih rokova i 
pokrivenosti stanovništva, koje je podnositelj zahtjeva predložio, ne utječu na smisao dodijeljene 
dozvole i svrsishodno korištenje dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra, koji su od interesa za 
Republiku Hrvatsku. 
 
U skladu sa svime navedenim, temeljem članka 91.a ZEK-a i članka 6. st. 4. Pravilnika o uvjetima 
dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN 45/12), izmijenjeni su uvjeti dozvole na način 
kako je određeno u odluci. Temeljem članka 22. st. 5. ZEK-a, HAKOM je obvezan provesti javnu 
raspravu o prijedlogu ove odluke. 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti 
upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana 
primitka odluke. 
 
 
 PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 
 

 dr. sc. Dražen Lučić 
 


