
 
 

 

 

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI 

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr 

KLASA: UP/I-344-05/18-01/5860 

URBROJ: 376-03-19-8 

Zagreb, 8. veljače 2019. 

 

 

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 8. i članka 90. stavka 3. i 5. Zakona o elektroničkim 

komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), u postupku pokrenutom po 

službenoj dužnosti radi izdavanja pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za 

javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske u 

radiofrekvencijskom pojasu 1920-1980/2110-2170 MHz, na temelju javne dražbe, Vijeće Hrvatske 

regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 8. veljače 2019. donosi  
 

 

ODLUKU 

 

I. U postupku javne dražbe za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne 

mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske u 

radiofrekvencijskom pojasu 1920-1980/2110-2170 MHz, odabiru se kao najpovoljnije, sljedeće 

ponude: 

a. ponuda trgovačkog društva A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, kao najpovoljnija za 

frekvencijski blok A. 1965-1970/2155-2160 MHz (2x5 MHz)  

b. ponuda trgovačkog društva Tele2 d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269d, kao 

najpovoljnija za frekvencijski blok B. 1970-1975/2160-2165 MHz (2x5 MHz) i 

frekvencijski blok C. 1975-1980/2165-2170 MHz (2x5 MHz). 

 

II. Trgovačkom društvu A1 Hrvatska d.o.o. bit će izdana dozvola za uporabu radiofrekvencijskog 

spektra za frekvencijski blok A., a trgovačkom društvu Tele2 d.o.o. bit će izdana dozvola za 

uporabu radiofrekvencijskog spektra za frekvencijske blokove B. i C., s pokrivanjem na području 

Republike Hrvatske,  na vremensko razdoblje do 22. prosinca 2024. 

 

III. Dozvolama iz točke II. ove odluke bit će propisani uvjeti uporabe radiofrekvencijskog spektra 

dodijeljenog društvima iz točke I. ove odluke. 

 

IV. Trgovačko društvo A1 Hrvatska d.o.o. obvezno je, u korist državnog proračuna, plaćati naknadu 

za uporabu radiofrekvencijskog spektra za blok A. 1965-1970/2155-2160 MHz u iznosu od 

57.900.000,00 (pedeset sedam milijuna i devetsto tisuća) kuna, u šest jednakih godišnjih obroka 

počevši od dana donošenja ove odluke, temeljem izdanih računa HAKOM-a. 

 

V. Trgovačko društvo Tele2 d.o.o. obvezno je, u korist državnog proračuna, plaćati naknadu za 

uporabu radiofrekvencijskog spektra za blok B. 1970-1975/2160-2165 MHz u iznosu od 

24.250.000,00 (dvadeset četiri milijuna i dvjesto pedeset tisuća) kuna i za blok C. 1975-

1980/2165-2170 MHz u iznosu od 24.250.000,00 (dvadeset četiri milijuna i dvjesto pedeset 

tisuća) kuna, u šest jednakih godišnjih obroka počevši od dana donošenja ove odluke, temeljem 

izdanih računa HAKOM-a. 

 

VI. Trgovačka društva A1 Hrvatska d.o.o. i Tele2 d.o.o. obvezna su, u korist državnog proračuna,  

plaćati godišnju naknadu za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz točke I. ove 
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odluke, u iznosu od 0,5% od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda, ostvarenog obavljanjem 

djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu putem dodijeljenog 

radiofrekvencijskog spektra za javnu mrežu pokretnih komunikacija, u prethodnoj kalendarskoj 

godini, temeljem izdanih računa HAKOM-a, koja se ne plaća za prvu godinu valjanosti dozvole. 

 

VII. Trgovačka društva A1 Hrvatska d.o.o. i Tele2 d.o.o. obvezna su, u korist HAKOM-a, plaćati 

godišnju naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz točke I. ove odluke, u iznosu 

propisanom Pravilnikom o plaćanju naknade za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije 

za mrežne djelatnosti, temeljem izdanih računa HAKOM-a.  

 

VIII. Dozvole iz točke II. ove odluke bit će izdane trgovačkim društvima iz točke I. ove odluke nakon 

plaćanja naknada za prvu godinu valjanosti dozvola.  

 

IX. Ova odluka bit će objavljena na internetskim stranicama HAKOM-a. 

 

 

Obrazloženje 

 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je 21. prosinca 2018. donijela 

odluku o raspisivanju javne dražbe za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za 

javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske u 

radiofrekvencijskom pojasu 1920-1980/2110-2170 MHz (dalje: Odluka o raspisivanju dražbe).  

 

Predmet javne dražbe je dodjela tri frekvencijska bloka od 2x5 MHz u radiofrekvencijskom spektru 

1965 – 1980/2155 - 2170 MHz, s pokrivanjem na razini Republike Hrvatske, na vremensko razdoblje 

do 22. prosinca 2024., kako slijedi: 

A. 1965-1970/2155-2160 MHz (2x5 MHz), 

B. 1970-1975/2160-2165 MHz (2x5 MHz), 

C. 1975-1980/2165-2170 MHz (2x5 MHz). 

 

Način provedbe javne dražbe, pravila nadmetanja i uvjeti sudjelovanja u postupku dražbe detaljno su 

propisani Odlukom o raspisivanju dražbe i dražbovnom dokumentacijom.  

 

U propisanom roku za podnošenje zahtjeva zaprimljena su dva zahtjeva dostavljena sukladno točki 

4. dražbovne dokumentacije. 

 

Zahtjeve su podnijeli trgovačko društvo A1 Hrvatska d.o.o. i Tele2 d.o.o., pri čemu je svaki 

podnositelj dostavio ponudu za sva tri bloka, kako slijedi: 

 

PONUDITELJ 

 

PONUĐENA CIJENA ZA BLOK 

 

A 

1965-1970/2155-2160 

MHz 

B 

1970-1975/2160-2165 MHz 

C 

1975-1980/2165-2170 

MHz 

A1 Hrvatska d.o.o. 

 

57.900.000,00 kn 

(pedeset sedam milijuna 

i devetsto 

57.894.000,00 kn 57.888.000,00 kn 
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tisuća kuna) (pedeset sedam milijuna i 

osamsto devedeset četiri 

tisuće kuna) 

(pedeset sedam milijuna i 

osamsto osamdeset osam 

tisuća kuna) 

 

Tele2 d.o.o. 

 

 

30.000.000,00 kn 

(trideset milijuna kuna) 

 

24.250.000,00 kn 

(dvadeset četiri milijuna i 

dvjesto pedeset tisuća kuna) 

24.250.000,00 kn 

(dvadeset četiri milijuna i 

dvjesto pedeset tisuća 

kuna) 

 

Analizom zaprimljenih zahtjeva utvrđeno je da su ponude oba podnositelja za svaki pojedini blok 

cjenovno iznad najniže cijene od 24.000.000,00 kuna, propisane točkom VI. Odluke o raspisivanju 

dražbe. Također, utvrđeno je da su podnositelji dostavili svu dokumentaciju propisanu točkom 3. i 5. 

dražbovne dokumentacije.  

 

Kako je utvrđeno da su zahtjevi podneseni u skladu s uvjetima propisanim Odlukom o raspisivanju 

dražbe i dražbovnom dokumentacijom, u daljnjem tijeku postupka bilo je potrebno odlučiti o dodjeli 

pojedinog frekvencijskog bloka podnositeljima zahtjeva, imajući u vidu propisana ograničenja. 

 

Naime, točkom III. Odluke o raspisivanju dražbe propisano je ograničenje količine dodijeljenog 

radiofrekvencijskog spektra na način da ukupna količina radiofrekvencijskog spektra kojom bi 

podnositelj zahtjeva raspolagao u radiofrekvencijskim pojasevima 791-821/832-862 MHz, 880-

915/925-960 MHz, 1710-1785/1805-1880 MHz, 1900-1920 MHz i 1920-1980/2110-2170 MHz, 

nakon dovršetka postupka dražbe, ne smije premašiti 140 MHz. Stoga je bilo potrebno utvrditi kojom 

količinom radiofrekvencijskog spektra trenutno raspolažu podnositelji zahtjeva u 

radiofrekvencijskim pojasevima 791-821/832-862 MHz, 880-915/925-960 MHz, 1710-1785/1805-

1880 MHz, 1900-1920 MHz i 1920-1980/2110-2170 MHz, kako bi se u konačnici utvrdilo odnosi li 

se na kojeg od podnositelja zahtjeva ograničenje iz točke III. Odluke o raspisivanju dražbe.  

 

Uvidom u bazu podataka radiofrekvencijskog spektra, koju HAKOM vodi po službenoj dužnosti 

temeljem članka 83. Zakona o elektroničkim komunikacijama (dalje: ZEK), utvrđeno je kako u 

trenutku donošenja Odluke o raspisivanju dražbe, u radiofrekvencijskim pojasevima 791-821/832-

862 MHz, 880-915/925-960 MHz, 1710-1785/1805-1880 MHz, 1900-1920 MHz i 1920-1980/2110-

2170 MHz, A1 Hrvatska d.o.o. ima ukupnu količinu od 129,4 MHz radiofrekvencijskog spektra, a 

Tele2 d.o.o. ukupnu količinu od 99 MHz radiofrekvencijskog spektra. Imajući u vidu propisano 

ograničenje količine dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra, utvrđeno je kako društvu A1 Hrvatska 

d.o.o. u ovom postupku može biti dodijeljeno najviše 2x5 MHz, a društvu Tele2 d.o.o. najviše 2x15  

MHz. 

 

Kako su oba podnositelja podnijela ponude za sva tri frekvencijska bloka, a podnesene ponude su 

cjenovno različite, bilo je potrebno utvrditi koja je ponuda za pojedini blok cjenovno najveća kako je 

propisano točkom V. Odluke o raspisivanju dražbe, odnosno koja je ponuda najpovoljnija sukladno 

uvjetima propisanim dražbovnom dokumentacijom.  

 

Utvrđeno je kako je društvo A1 Hrvatska d.o.o. za sva tri frekvencijska bloka ponudilo cijene koje su 

veće od onih koje je ponudilo društvo Tele2 d.o.o. Međutim, kako temeljem ograničenja količine 

dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra društvu A1 Hrvatska d.o.o. u ovom postupku može biti 

dodijeljen jedan frekvencijski blok od 2x5 MHz, to je utvrđeno kako je njegova najviša ponuđena 

cijena ona za frekvencijski blok A, slijedom čega je društvo A1 Hrvatska d.o.o. utvrđeno 
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najpovoljnijim ponuditeljem za blok A. Posljedično, društvo Tele2 d.o.o. utvrđeno je najpovoljnijim 

ponuditeljem za frekvencijske blokove B i C. 

 

Stoga je, imajući u vidu uvjete propisane točkom 1. dražbovne dokumentacije, odlučeno kao u točki 

I. ove odluke. 

 

Sukladno članku 90. stavku 3. točki 1. ZEK-a, odabranim ponuditeljima potrebno je izdati dozvole 

za uporabu onog dijela radiofrekvencijskog spektra za koji su ocijenjeni najpovoljnijim 

podnositeljima ponuda, kojima će biti propisani uvjeti uporabe radiofrekvencijskog spektra sukladno 

članku 2. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12, 

97/14 i 116/17), te je odlučeno kao u točkama II. i III. ove odluke. 

 

Za uporabu dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra, sukladno članku 84. stavku 1. ZEK-a, plaća se 

naknada, u korist HAKOM-a i u korist državnog proračuna. Sukladno članku 84. stavku 5. ZEK-a, u 

slučaju dodjele radiofrekvencijskog spektra putem javne dražbe, naknada koja je prihod državnog 

proračuna odgovara cijeni koju je podnositelj zahtjeva ponudio za radiofrekvencijski spektar koji je 

predmet dodjele. Stoga je A1 Hrvatska d.o.o., u korist državnog proračuna za blok A obvezan uplatiti 

naknadu u iznosu  57.900.000,00 kn (pedeset sedam milijuna i devetsto tisuća kuna), a Tele2 d.o.o. 

za blok B 24.250.000,00 kn (dvadeset četiri milijuna i dvjesto pedeset tisuća kuna) te za blok C 

24.250.000,00 kn (dvadeset četiri milijuna i dvjesto pedeset tisuća kuna). Kako su oba društva tražila 

plaćanje naknade u šest jednakih godišnjih obroka do isteka trajanja dozvole, koja mogućnost je 

propisana točkom 1. dražbovne dokumentacije, odlučeno je kao u točkama IV. i V. ove odluke.  

 

Osim navedene naknade, društva A1 Hrvatska d.o.o. i Tele2 d.o.o. obvezna su, sukladno točki VII. 

Odluke o raspisivanju dražbe, u korist državnog proračuna plaćati godišnju naknadu u iznosu od 0,5% 

od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda, ostvarenog obavljanjem djelatnosti elektroničkih 

komunikacijskih mreža i usluga na tržištu putem dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra za javnu 

mrežu pokretnih komunikacija, u prethodnoj kalendarskoj godini, koja se ne plaća za prvu godinu 

valjanosti dozvole. Stoga je odlučeno kao u točki VI. ove odluke.  

 

Naknada koja se plaća u korist HAKOM-a propisana je Pravilnikom o plaćanju naknada za  

obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN br. 33/17) te je odlučeno 

kao u točki VII. ove odluke. 

 

Sukladno točki I. dražbovne dokumentacije odlučeno je kao u točki VIII. ove odluke. 

 

Sukladno članku 90. stavku 5. ZEK-a, odlučeno je kao u točki IX. ove odluke. 

 

Tehnički pregled ispunjavanja uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrevencijskog spektra nije potrebno 

obavljati s obzirom da društva A1 Hrvatska d.o.o. i Tele2 d.o.o. već obavljaju usluge javne mreže 

pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske u radiofrekvencijskom pojasu 

1920-1980/2110-2170 MHz i dozvolom nisu propisani novi uvjeti. 

 

Slijedom svega navedenog, temeljem članka 12. stavka 1. točke 8., članka 90. ZEK-a i članka 38. 

Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra, odlučeno je kao u izreci. 
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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 ove odluke. 

 

 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 Tonko Obuljen 

Dostaviti: 

1. A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1 – osobnom dostavom 

2. Tele2 d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269d – osobnom dostavom 

3. U spis 


