
 

 

 

 

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 
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KLASA: UP/I-344-01/10-01/1298 

URBROJ: 376-10-04-04 

Zagreb, 27. listopada 2010.g. 

 
Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 12. stavka 1. t. 8., 

članka 18. i članka 93. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08), u 

postupku oduzimanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra zbog neplaćanja naknada za 

uporabu radiofrekvencijskog spektra od strane trgovačkog društva Dubrovnik telekom d.o.o., 

Dubrovnik, Nikole Tesle 4/II, za područje Dubrovačko-neretvanske županije, na sjednici održanoj 

27. listopada 2010.g. donosi sljedeću 

 

 

ODLUKU 
 

1. Trgovačkom društvu Dubrovnik telekom d.o.o., Dubrovnik, Nikole Tesle 4/II, oduzima se 

dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF-00032/2009. za područje 

Dubrovačko-neretvanske županije. 

 

2. Trgovačko društvo iz točke 1. ove odluke obvezno je najkasnije do 01. prosinca 2010.g. 

prestati s uporabom radijskih frekvencija dodijeljenih dozvolom za uporabu 

radiofrekvencijskog spektra br. RF-00032/2009 za područje Dubrovačko-neretvanske 

županije. 

 

 

Obrazloženje 
 

 

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: HAKOM) je 07. 

svibnja 2010.g. protiv Dubrovnik telekoma d.o.o. pokrenula postupak oduzimanja dozvole za 

uporabu radiofrekvencijskog spektra za područje Dubrovačko-neretvanske županije iz razloga 

neplaćanja naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra po izdanim računima br. IF-09012591 i 

br. IFDP- 09105683, za koje je opomena izdana 17. veljače 2010.g.  

 

HAKOM je 19. svibnja 2010.g. zaprimio dopis Dubrovnik telekoma d.o.o. u kojem u bitnome 

navodi da trenutno nije u stanju podmiriti navedene račune iz razloga opće nelikvidnosti koja se 

reflektira i na njihovu tvrtku, ali je u pregovorima s velikim korisnikom koji bi kroz dva-tri mjeseca 

mogli rezultirati većim i financijski značajnijim ugovorom o pružanju telekomunikacijskih usluga, 

što bi omogućilo podmirenje dugova prema HAKOM-u i nastavak normalnog poslovanja te traži 

odgodu provođenja pokrenutog postupka oduzimanja dozvole. 

 

U toku postupka oduzimanja predmetne dozvole HAKOM je 25. kolovoza 2010.g. zaprimio 

zajednički pisani zahtjev trgovačkog društva Novi-net d.o.o. i Dubrovnik telekom d.o.o. za prijenos 

dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za područje Dubrovačko-neretvanske županije 

izdane trgovačkom društvu Dubrovnik telekom d.o.o. na trgovačko društvo Novi-net d.o.o. 

 



Obzirom da društva nisu ispunila propisane uvjete, Vijeće HAKOM-a je rješenjem odbilo 

zahtjev za izdavanje suglasnosti za prijenos predmetne dozvole. 

 

 Nadalje, obzirom da Dubrovnik telekom d.o.o. u međuvremenu nije podmirio dospjele obveze 

vezano uz plaćanje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Vijeće HAKOM-a je donijelo 

odluku o oduzimanju dozvole br. RF-00032/2009  i odlučilo kao u točki 1. izreke. 

 

Temeljem članka 93. st. 4. ZEK-a, Vijeće HAKOM-a je odredilo 01. prosinac 2010.g. kao 

primjereni rok u kojem je Dubrovnik telekom d.o.o. obvezan prestati s uporabom radijskih 

frekvencija dodijeljenih dozvolom za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF-00032/2009 za 

područje Dubrovačko-neretvanske županije, te je odlučilo kao u točki 2. izreke. 

 

Slijedom svega navedenog, Vijeće HAKOM-a je, temeljem članka 12. stavka 1. t. 8., članka 14., 

članka 18. i članka 93. st. 1. t. 5. i st. 4. ZEK-a, odlučilo kao u izreci. 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom 

Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ove odluke. 

 

 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 

 

   Miljenko Krvišek, dipl. ing. el. 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:  

1. Dubrovnik telekom d.o.o., Dubrovnik, Nikole Tesle 4/II - poštom s povratnicom 

2. Spis 

 

 

 

 

 
 


