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Zagreb,  01. listopada 2010. 
 

   Temeljem članka 113., članka 114. stavka 1. točke 17. i 19. i stavka 6. i članka 116. 

Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ br. 73/08), nakon provedenog 

postupka stručnog nadzora nad radom temeljne radijske postaje u mreži pokretnih komunikacija 

trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb, nadzornik elektroničkih 

komunikacija Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi 
 

R J E Š E NJ E 
 

1. Utvrđuje se da je trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Savska cesta 32 pustilo u 

rad temeljnu radijsku postaju u mreži pokretnih komunikacija na lokaciji Zagreb, Gordana 

Jankovića 25, bez prethodne prijave početka rada iste Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke 

komunikacije, čime je postupio suprotno uvjetima dodjele i uporabe određenim u dozvoli za 

uporabu radiofrekvencijskog spektra RFP-01/10, a propisanim člankom 89. stavkom 7. Zakona 

o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08) i člankom 44. Pravilnika o uvjetima dodjele i 

uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 136/08, 70/2010). 

 

2. Zabranjuje se Hrvatskom Telekomu d.d. svako takvo postupanje kojim omogućava rad 

temeljnih radijskih postaja u mreži pokretnih komunikacija, bez prethodnog dostavljanja 

Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije podataka o zemljopisnoj lokaciji i 

tehničkih podataka za svaku postavljenu radijsku postaju ili izmjenu podataka o postojećoj 

radijskoj postaji. 

 

3. U slučaju nepostupanja po ovom rješenju, nadzornik će izreći odgovornoj osobi u pravnoj osobi 

trgovačkog društva iz točke 1 na koju se odnosi ovo rješenje, upravnu mjeru izraženu u 

novčanom iznosu u visini do dvadeseterostruke prosječne plaće u Republici Hrvatskoj u 

proteklom tromjesečju. Svaka sljedeća upravna mjera izriče se u dvostrukom iznosu. 

 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Nadzornik elektroničkih komunikacija Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije 

(nadzornik) je po službenoj dužnosti 03. rujna 2010. proveo kontrolu radiofrekvencijskog spektra te 

provjerio rad i uporabu radijske postaje u mreži pokretnih komunikacija trgovačkog društva 

Hrvatski Telekom d.d. (HT), sukladno uvjetima u dozvoli RFP-01/10, na lokaciji Gordana 

Jankovića 25, Zagreb o čemu je sastavio mjerno izvješće broj: SN 69-ZG/2010.  

 

Mjerenjem je nadzornik utvrdio, a što je zaključeno u mjernom izvješću, da radijska postaja radi, 

međutim, ista nije prijavljena Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) 

sukladno članku 89. stavku 7. Zakona o elektroničkim komunikacijama (ZEK) i članku 44. stavku 

1. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra („Narodne novine“ br. 

136/08, 70/2010, Pravilnik)  te uvjetima utvrđenim u dozvoli RFP – 01/10 koja je izdana HT-u 01. 

siječnja 2010. (dozvola RFP-01/10). 

 

Slijedom navedenog, nadzornik je 06. rujna 2010., prema ovlaštenjima propisanim u člancima 113., 

114. i 115. ZEK-a, pokrenuo stručni nadzor nad HT-om u svezi primjene odredbe članka 89. stavka 

7. ZEK-a i članka 44. stavka 1. Pravilnika, kao i uvjeta utvrđenih u dozvoli RFP-01/10, točka 5.4. 

 



 
 

Naime, prema članku 44. stavku 1. Pravilnika u točci 5.4. dozvole RFP-01/10 određeno je: 

„Nositelj dozvole mora prije početka rada radijske postaje Hrvatskoj agenciji za poštu i 

elektroničke komunikacije prijaviti podatke o zemljopisnoj lokaciji i tehničke podatke za svaku 

postavljenu radijsku postaju ili izmjenu parametara postojeće radijske postaje.“ 

 

S obzirom na utvrđenje nezakonitog rada radijske postaje HT-a na predmetnoj lokaciji, nadzornik je 

HT-u dostavio mjerno izvješće te je zatražio dostavu podataka: pismeno očitovanje o činjenicama 

utvrđenim mjerenjem i konstatiranim u mjernom izvješću, nadnevak početka rada predmetne 

radijske postaje, kao i podatke o fizičkoj osobi HT-a koja je odgovorna za prijavu radijskih postaja i 

to prije početka rada. 

 

HT se očitovao 20. rujna 2010. godine i naveo da je predmetna radijska postaja puštena u rad 02. 

rujna 2010., a da je prijava te radijske postaje poslana HAKOM-u 10. rujna 2010.g.  

 

S obzirom na utvrđeno činjenično stanje, nesporno je da se HT nije pridržavao uvjeta utvrđenih u 

točci 5.4 dozvole RFP-01/10, čime je postupio protivno članku 89. stavku 7. ZEK-a te članku 44. 

stavku 1. Pravilnika, stoga je nadzornik temeljem članka 113., članka 114. stavka 1. točke 17. i 19. i 

stavka 6., a u svezi s člankom 116. ZEK-a riješio kao u izreci ovog rješenja. 

 

 
Uputa o pravnom lijeku 
  

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 

sudom Republike Hrvatske najkasnije u roku 30 dana od primitka ovog rješenja, što ne odgađa 

izvršenje rješenja. 

 

 

 
        NADZORNIK ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA 

                                                      Teo Schönbaum 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:  

 

- „Hrvatski telekom“ d.d. 

10.000 Zagreb, Savska cesta 32 (poštom s povratnicom) 

 

MMPI – Uprava prometne inspekcije, Služba inspekcije pošte i elektroničkih komunikacija 
10.000 Zagreb, Prisavlje 14 (poštom s povratnicom) 

 

- Pismohrani (ovdje) 

 

 


