
 

 
HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 

Jurišićeva 13, 10000 Zagreb / MB: 01865862 / Tel: (01) 4896 000, Fax: (01) 4920 227 / www.hakom.hr 

Klasa: UP/I-344-01/09-01/1275 

Ur.broj: 376-09-14-2 

Zagreb, 16. rujna 2009. godine 

 

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 219. Zakona o 

općem upravnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 103/96; dalje u tekstu: ZUP), a u 

svezi s člankom 12. i člankom 18. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine 

br. 73/98; dalje u tekstu: ZEK) radi ispravljanja pogreške u dozvoli, temeljem odluke Vijeća 

Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije sa sjednice održane dana 16. rujna 

2009. godine, donosi sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I   Ispravlja se pogreška u pisanju u dozvoli broj RF-00052/2009 na način da: 

 

- u točki 4.1. umjesto datuma „23. rujna 2007” treba stajati datum „15. srpnja 2006.”, a 

umjesto datuma „23. listopada 2007.” treba stajati datum „15. kolovoza 2006.”. 

 

- u točki 4.2. umjesto datuma „23. rujna 2007.”  treba stajati datum „16. kolovoza 

2007.”, umjesto datuma „23. rujna 2007.” treba stajati datum „16. kolovoza 2008.”, a 

umjesto datuma „23. rujna 2007.”  treba stajati datum „16. kolovoza 2009.”. 

 

- u točki 5.5. umjesto datuma „20. rujna 2006.” treba stajati datum „08. rujna 2005.”. 

 

- u posljednjem odjeljku umjesto datuma „od 03.ožujka 2009. do 19. rujna 2011.” treba 

stajati „od 03.ožujka 2009. do 07. rujna 2010.”. 

 

II  Ovaj zaključak objavit će se u “Narodnim novinama” i na internetskim 

stranicama Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije. 

 

Obrazloženje 
 

Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: 

Vijeće HAKOM-a) je na sjednici održanoj dana 03. ožujka 2009. godine donijelo rješenje 

(klasa: UP/I-344-01/09-01/1275, ur.broj: 376-09-14-01) kojim se trgovačkom društvu OT-

Optima telekom d.d., u svrhu usklađenja uvjeta dodjele i uporabe radijskih frekvencija sa 

ZEK-om i podzakonskim propisima, za područje Međimurske županije izdaje dozvola za 

uporabu radijskih frekvencija za blok frekvencija 3452 – 3473 / 3552 – 3573 MHz širine 2x21 

MHz. 

 

Uvidom u dozvolu utvrđeno je da je učinjena pogreška u pisanju na način da su datumi u 

dozvoli pogrešno navedeni. 

 

Slijedom navedenog, a temeljem članka 219. stavka 2. ZUP-a, u svezi s člankom 12. i 

člankom 14. stavkom 4. te člankom 18. ZEK-a, Vijeće HAKOM-a zaključilo je kao u izreci 

ovog zaključka. 

 



 
 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

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

Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog zaključka. 

 

 

 

                                                                                  

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 

Gašper Gaćina, dipl. ing. el. 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. OT-Optima telekom d.d., Bani 75a, Buzin, Zagreb, poštom s povratnicom 

2. spis 

 


