
 
 

 

 

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:  023-01/20-02/11 

URBROJ:  376-06-1-20-5 

Zagreb, 9. lipanj 2020. 

  

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 8. i članka 93. stavka 1. točke 4. i stavaka 2., 3. i 4. Zakona o 

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

oduzimanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra trgovačkom društvu O 

TELEKOMUNIKACIJE d.o.o., Franje Punčeca 2, 40000 Čakovec, kao pravnom slijedniku društva 

NOVI NET TELEKOMUNIKACIJE d.o.o., Franje Punčeca 2, 40000 Čakovec, Vijeće Hrvatske 

regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 9. lipnja 2020. donosi                                                                                       

 

 ODLUKU  

   

I.        Trgovačkom društvu O TELEKOMUNIKACIJE d.o.o., Franje Punčeca 2, 40000 

Čakovec, oduzimaju se dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF-01/15 i 

RF-02/15. 

 

II.        Trgovačko društvo iz točke I. ove odluke, obvezno je u primjerenom roku do 31. 

prosinca 2020. prestati s uporabom radijskih frekvencija dodijeljenih dozvolama br. RF-

01/15 i RF-02/15. 

 

III. Trgovačkom društvu iz točke I. ove odluke izdati će se nova dozvola za korištenje 

radiofrekvencijskog spektra sa ukupno 70 MHz radiofrekvencijskog spektra u 

frekvencijskom pojasu 3400 - 3470 MHz, sukladno važećem Planu dodjele za 

frekvencijski pojas 3400-3800 MHz što uključuje korištenje vremenskog dupleksa 

(TDD) i sa rokom valjanosti do 4. studenoga 2023. godine. 

 

 

Obrazloženje  

 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) po službenoj je dužnosti u 

odnosu na trgovačko društvo O TELEKOMUNIKACIJE  d.o.o., Franje Punčeca 2, 40000 Čakovec 

(dalje: O TELEKOMUNIKACIJE) pokrenula postupak oduzimanja dozvola za uporabu 

radiofrekvencijskog spektra br. RF-01/15 i RF-02/15.  

 

Predmetne dozvole izdane su trgovačkom društvu NOVI NET TELEKOMUNIKACIJE d.o.o., 

Franje Punčeca 2, 40000 Čakovec 4. studenoga 2015. Uvidom u sudski registar utvrđeno je da je 

24. lipnja 2019. došlo do promjene tvrtke društva iz NOVI NET TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. u O 

TELEKOMUNIKACIJE  d.o.o. 

 

Sukladno Direktivi (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o 

Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija te „5G za Europu – Akcijskom planu“ od 14. 

rujna 2016., kao dijelu Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta koju je Europska komisija donijela 

u svibnju 2015., s jasnim smjernicama za poticanje razvoja 5G infrastrukture i usluga do 2020., 

ističe se važnost postojanja mreža vrlo velikog kapaciteta, pri čemu države članice 

radiofrekvencijskim spektrom trebaju upravljati koordinirano i pod usklađenijim okvirom koji je 

dosljedan s potrebom za jedinstvenim digitalnim tržištem. 
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Temeljem navedenoga frekvencijski pojas 3400 - 3800 MHz, a dio kojeg je dozvolama br. RF-

01/15 i RF-02/15 dodijeljen O TELEKOMUNIKACIJAMA, HAKOM planira dodijeliti za 

implementaciju 5G tehnologija, koje će u budućnosti biti glavni aktivator tržišnog rasta 

elektroničkih komunikacija.  

 

Uzimajući u obzir navedeno, a temeljem članka 93. stavka 1. točke 4. Zakona o elektroničkim 

komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17, dalje: ZEK) te zbog potrebe 

usklađenja uporabe radijskih frekvencija na međunarodnoj razini, nužno je provesti postupak 

oduzimanja dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF-01/15 i RF-02/15 te promijeniti 

tehnologiju, iz dosadašnje FDD (Frequency Division Duplexing) u TDD (Time Division 

Duplexing), a sukladno s važećim Planom dodjele za frekvencijski pojas 3400-3800 MHz (dalje: 

Plan dodjele).  

 

Slijedom navedenog, HAKOM je o istome obavijestio O TELEKOMUNIKACIJE te je dana 18. 

svibnja 2020. godine zaprimljeno prethodno mišljenje, a održana su i dva sastanka i to 12. ožujka 

2020. te 1. lipnja 2020. godine. 

 

U bitnome O TELEKOMUNIKACIJE ističu spornim trajanje nove dozvole za uporabu 

radiofrekvencijskog spektra, dok datum 31. prosinac 2020. godine kao primjereni rok prestanka 

uporabe radijskih frekvencija dodijeljenih dozvolama br. RF-01/15 i RF-02/15 te širinu 

frekvencijskog pojasa koji će biti dodijeljen novom dozvolom ne smatra spornim. Širina spektra 

koja se dodjeljuje novom dozvolom ne može tako biti veća od ukupne širine frekvencijskog spektra 

iz dozvola RF-01/15 i RF-02/15 tj. 70 MHz, a korištenje dodijeljenog RF spektra mora biti u skladu 

s važećim Planom dodjele, što uključuje korištenje TDD-a. 

 

Uzimajući u obzir navedeno, te imajući u vidu odredbu članka 93. stavka 2. ZEK-a, HAKOM 

utvrđuje da javni interes za oduzimanje dozvola O TELEKOMUNIKACIJAMA, u svrhu osiguranja 

preduvjeta za izvršenje međunarodnih obveza te gospodarski učinak uvođenja 5G u Republici 

Hrvatskoj preteže nad gospodarskim učinkom na nositelja dozvole. Potrebno je stoga osloboditi i 

grupirati frekvencije unutar jednog bloka frekvencija kako bi se omogućila raspoloživost 

frekvencijskih blokova širine 80-100 MHz, a kako je predviđeno odlukom ECC/DEC/(11)06 od 9. 

prosinca 2011., dopunjenom 26. listopada 2018. i  provedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/235 

od 24. siječnja 2019. o izmjeni Odluke 2008/411/EZ u pogledu ažuriranja relevantnih tehničkih 

uvjeta koji se primjenjuju na frekvencijski pojas 3400–3800 MHz, u cilju da uvođenje 5G 

tehnologije u Republici Hrvatskoj bude uspješno te da pristup u uklanjanju prepreka za njegovo 

uvođenje bude sustavan. Slijedom toga, odlučeno je kao u točki I. izreke.  

 

Temeljem članka 93. stavka 4. ZEK-a, u točki II. izreke odluke O TELEKOMUNIKACIJAMA je 

određena obveza da do 31. prosinca 2020. prestanu s uporabom radijskih frekvencija dodijeljenih 

dozvolama br. RF-01/15 i RF-02/15, s obzirom da je navedeni rok primjeren za migraciju 

postojećih korisnika i dodatne tehničke radnje vezane za prestanak uporabe radijskih frekvencija.  

 

Sukladno članku 93. stavku 3. ZEK-a, HAKOM navodi kako rok valjanosti nove dozvole za 

uporabu radiofrekvencijskog spektra koja će se izdati po oduzimanju postojećih ne može biti duži 

od 4. studenoga 2023. godine odnosno do roka do kojega su bile izdane i dozvole za uporabu 

radiofrekvencijskog spektra br. RF-01/15 i RF-02/15, i to zbog zaštite i očuvanja tržišnog natjecanja 

i osiguranja jednakih uvjeta svih dionika. Dodatno, tijekom postupka dodjele radiofrekvencijskog 
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spektra za pojas 3400 – 3800 MHz koje HAKOM namjerava provesti vezano uz dodjelu 

radiofrekvencijskog spektra za implementaciju 5G-a u Hrvatskoj, O TELEKOMUNIKACIJE će se 

pod istim uvjetima moći natjecati s ostalim zainteresiranim ponuditeljima tijekom postupka dodjele 

te će time biti u mogućnosti osigurati novu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra za 

razdoblje i nakon 2023. godine. Slijedom istoga odlučeno je kao u točki III. izreke.  

 

 

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:  

- O TELEKOMUNIKACIJE d.o.o., Franje Punčeca 2, 40000 Čakovec –UP- osobnom dostavom i faksom na 

broj: 040/500-010 

- U spis 

 


