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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-344-05/18-01/5861 

URBROJ: 376-03-19-6 

Zagreb, 21. ožujka 2019. 

 

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 8., članka 88.a stavka 4. Zakona o elektroničkim 

komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) i članka 21. Pravilnika o 

uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12, 97/14 i 116/17), u 

postupku izdavanja pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže 

pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske, u radiofrekvencijskom 

pojasu 2500-2690 MHz, na temelju javnog poziva, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne 

djelatnosti je na sjednici održanoj 21. ožujka 2019. donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

I. U postupku javnog poziva za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog 

spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske u 

radiofrekvencijskom pojasu 2500-2690 MHz, trgovačkim društvima Tele2 d.o.o., A1 Hrvatska 

d.o.o. i Hrvatski Telekom d.d. dodjeljuje se sljedeći radiofrekvencijski spektar: 

 

 u uparenom radiofrekvencijskom pojasu 2500-2570 / 2620-2690 MHz: 

- trgovačkom društvu Tele2 d.o.o. dodjeljuje se radiofrekvencijski spektar 2500-2520 

/ 2620 – 2640 MHz, 

- trgovačkom društvu A1 Hrvatska d.o.o. dodjeljuje se radiofrekvencijski spektar 

2520-2540 / 2640-2660 MHz, 

- trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. dodjeljuje se radiofrekvencijski spektar 

2540-2560 / 2660 – 2680 MHz. 

 

II. Trgovačkim društvima iz točke I. ove odluke bit će izdane dozvole za uporabu 

radiofrekvencijskog spektra za dodijeljeni radiofrekvencijski spektar, s pokrivanjem na području 

Republike Hrvatske,  na vremensko razdoblje od 1. svibnja 2019. do 18. listopada 2024. 

 

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

dodijeljenog društvima iz točke I. ove odluke. 

 

IV. Trgovačka društva iz točke I. ove odluke obvezna su plaćati naknadu za uporabu dodijeljenog 

radiofrekvencijskog spektra iz točke II. ove odluke, sukladno Pravilniku o plaćanju naknade za 

pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra i Pravilniku o plaćanju naknade za 

obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. 

 

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

plaćanja naknada za prvu godinu valjanosti dozvola.  

 

VI. Trgovačka društva iz točke I. ove odluke obvezna su podnesti zahtjev HAKOM-u za obavljanje 

tehničkog pregleda ispunjavanja uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u 

roku od šest mjeseci od početka trajanja dozvole. 
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Obrazloženje 

 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je sukladno ovlasti propisanoj 

člankom 88.a Zakona o elektroničkim komunikacijama (dalje: ZEK), odlukom od 25. siječnja 2019. 

(KLASA: UP/I-344-05/18-01/5861, URBROJ: 376-03-19-1; dalje: Odluka o javnom pozivu) 

pokrenula postupak javnog poziva za dodjelu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 

2500-2690 MHz, koji je trenutno raspoloživ i koji se može koristiti za pružanje usluga širokopojasnog 

bežičnog pristupa. 

 

Predmet javnog poziva je dodjela raspoloživih frekvencijskih blokova u uparenom 

radiofrekvencijskom pojasu 2500-2570 MHz/2620-2690 MHz, točnije 14 frekvencijskih blokova od 

2x5 MHz i raspoloživih frekvencijskih blokova u neuparenom radiofrekvencijskom pojasu 2570-

2620 MHz, točnije 10 frekvencijskih blokova od 5 MHz, uz širinu dodijeljenog spektra koja je 

višekratnik bloka frekvencija širine 5 MHz, s pokrivanjem na razini Republike Hrvatske, na 

vremensko razdoblje od 1. svibnja 2019. do 18. listopada 2024. 

 

Odlukom o javnom pozivu propisani su uvjeti sudjelovanja u postupku javnog poziva, odnosno 

uvjeti koje mora ispuniti podnositelj zahtjeva u postupku javnog poziva, kako i uvjeti dodjele i 

uporabe radiofrekvencijskog spektra koji je predmet dodjele. 

 

U propisanom roku za podnošenje zahtjeva, odnosno zaključno do 24. veljače 2019., zaprimljena su 

tri zahtjeva, prema sljedećem redoslijedu zaprimanja: 

- zahtjev trgovačkog društva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje: A1) zaprimljen je 28. siječnja 2019. u 

13:51 sati, 

- zahtjev trgovačkog društva Tele2 d.o.o. (dalje: Tele2) zaprimljen je 21. veljače 2019. u 8:28 

sati, 

- zahtjev trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) zaprimljen je 21. veljače 2019. 

u 15:12 sati. 

 

S obzirom da su svi zahtjevi podneseni pravodobno, u nastavku postupka je analizirana količina 

radiofrekvencijskog spektra koja je zatražena, kako bi se utvrdilo je li zatraženo više od 

raspoloživog radiofrekvencijskog spektra u predmetnom radiofrekvencijskom pojasu, kao i 

ispravnost podnesenih zahtjeva. 

 

Iz dostavljenih zahtjeva utvrđeno je kako su sva tri podnositelja zahtjeva zatražila dodjelu od po 

2x20 MHz u uparenom pojasu, pri čemu su također izrazili svoje preferencije vezano uz smještaj 

zatraženog radiofrekvencijskog spektra kako slijedi: 

 

- A1:  2525-2545 / 2645-2665 MHz 

- Tele2:  2500-2520 / 2620-2690 MHz 

- HT:  2500-2520 / 2620-2640 MHz. 

 

Pri tome je HAKOM utvrdio kako je u slučaju Tele2 i iskazanih preferencija vezano uz smještaj 

zatraženog radiofrekvencijskog spektra u gornjem dijelu uparenog radiofrekvencijskog spektra riječ 

o pogreški u pisanju te je kao relevantno ocijenio iskaz Tele2 vezano uz traženu količinu 

radiofrekvencijskog spektra koja je navedena u obrascu zahtjeva. Naime, Tele2 je u obrascu 

zahtjeva naznačio da traži dodjelu 2x20 MHz, da bi u označavanju preferencija vezano uz smještaj 

zatraženog radiofrekvencijskog spektra u gornjem dijelu uparenog radiofrekvencijskog spektra 
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pogrešno označio 2620-2690 MHz umjesto 2620-2640 MHz, a što je i sam pojasnio u očitovanju od 

18. ožujka 2019. 

 

U propisanom roku nije zaprimljen niti jedan zahtjev za dodjelu radiofrekvencijskog spektra u 

neuparenom radiofrekvencijskom pojasu 2570-2620 MHz. 

 

Analizom podnesenih zahtjeva primarno je utvrđeno kako je količina zatraženog 

radiofrekvencijskog spektra unutar količine raspoloživog radiofrekvencijskog spektra, jer je ukupno 

zatraženo 2x60 MHz u uparenom radiofrekvencijskom radiofrekvencijskom pojasu 2500-2570 / 

2620-2690 MHz, u kojem je raspoloživo 2x70 MHz. 

 

Slijedom navedenog, kako je ukupna količina raspoloživog radiofrekvencijskog spektra veća od 

zatražene, nije potrebno raspisivanje javnog natječaja ili dražbe, već HAKOM donosi odluku o 

izdavanju dozvole vodeći računa o  redoslijedu zaprimanja zahtjeva podnositelja zahtjeva u 

postupku javnog poziva, sukladno članku 88.a. stavku 4. ZEK-a i članku 21. stavku 1. i 3. 

Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (dalje: Pravilnik). 

 

Daljnjom analizom podnesenih zahtjeva utvrđeno je da su svi zahtjevi u skladu s ograničenjem 

količine radiofrekvencijskog spektra za upareni radiofrekvencijski pojas, koja je propisana točkom 

IV. Odluke o javnom pozivu. Prema navedenom uvjetu, ukupna količina radiofrekvencijskog 

spektra namijenjenog za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija, kojom bi po dovršetku 

ovog postupka raspolagao pojedini nositelj dozvole, odnosno njegova povezana društva i društva 

pod njegovom kontrolom, u uparenom radiofrekvencijskom pojasu 2500-2570/2620-2690 MHz ne 

smije biti veća od 2x20 MHz. 

 

Uvidom u podnesene zahtjeve i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je kako su svi sastavljeni 

sukladno točkama VI. i VIII. Odluke o javnom pozivu. 

 

Što se tiče iskazanih preferencija podnositelja zahtjeva za razmještajem traženih frekvencija, iz 

zaprimljenih zahtjeva razvidno je da se zahtjevi preklapaju. Stoga, u okolnostima u kojima je 

količina zatraženog spektra u okviru raspoloživog, o konačnom rasporedu radiofrekvencijskog 

spektra koji će biti dodijeljen pojedinim podnositelju zahtjeva odlučio je HAKOM, sukladno točki 

VII. Odluke o javnom pozivu, uzimajući u obzir djelotvorno upravljanje radiofrekvencijskim 

spektrom te redoslijed zaprimanja zahtjeva.  

 

U tom smislu, iskazane preferencije za rasporedom frekvencija A1 djelomice su prihvaćene uz 

pomak dodijeljenog frekvencijskog pojasa za 5 MHz, kako bi se izbjeglo stvaranje diskontinuiteta u 

dodijeljenim frekvencijama i omogućilo formiranje kontinuiranog frekvencijskog bloka od 2x10 

MHz u gornjem dijelu pojasa za kasniju dodjelu. Uzimajući u obzir značajke tehnologije, najveća 

uporabiva širina frekvencijskog pojasa u 2,6 GHz je 2x20 MHz. Frekvencijski blok od 2x10 MHz 

ostavlja više mogućnosti za buduću uporabu od dva razdvojena bloka od 2x5 MHz, čime se 

osigurava djelotvorno upravljanje radiofrekvencijskim spektrom.  

 

Željeni smještaji frekvencija Tele2 i HT-a su se podudarali, pa je frekvencijski pojas 2500-2520 

MHz/ 2620 – 2690 MHz dodijeljen Tele2, uzevši u obzir kriterij redoslijeda zaprimanja zahtjeva 

propisan člankom 88.a stavkom 4. ZEK-a i člankom 21. stavkom 1. Pravilnika.  

 

Slijedom navedenog odlučeno je kao u točkama I. – III. ove odluke. 
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Za uporabu dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra, sukladno članku 84. stavku 1. ZEK-a, plaća 

se naknada, u korist HAKOM-a i u korist državnog proračuna, u iznosima propisanim Pravilnikom 

o plaćanju naknade za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra i Pravilnikom o 

plaćanju naknade za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti te je 

odlučeno je kao u točkama IV. i V. ove odluke.  

Sukladno članku 21. stavku 6. Pravilnika određen je rok za obavljanje tehničkog pregleda 

ispunjavanja uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra te je odlučeno kao u točki 

VI. ove odluke.  

 

Slijedom svega navedenog, temeljem članka 12. stavka 1. točke 8., članka 88.a ZEK-a i članka 21. 

Pravilnika, odlučeno je kao u izreci. 

 

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., Vrtni put 1., Zagreb – osobnom dostavom 

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

3. Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb – osobnom dostavom 

4. U spis 

 


