
 

 

 

 

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 

Jurišićeva 13, 10000 Zagreb / MB: 01865862 / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 4896 000, Fax: (01) 4920 227 / www.hakom.hr 

KLASA: UP/I-344-01/09-01/2939 

URBROJ: 376-13-10-04 

Zagreb, 24. ožujka 2010.g.  

 

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 12. stavka 1. t. 8., članka 

93. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08), te točke 5. odluke Vijeća Hrvatske 

agencije za poštu i elektroničke komunikacije 12. veljače 2010.g., klasa: UP/I-344-01/09-01/2939, 

urbroj: 376-01-09-03,  u postupku oduzimanja pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog 

spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalne televizije 

za MUX D na području digitalne regije D5 izdane trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o., 

Zagreb, Ulica grada Vukovara 269d, temeljem odluke Vijeća Hrvatske agencije za poštu i 

elektroničke komunikacije sa sjednice održane dana 24. ožujka 2010. godine, donosi sljedeću 

 

 

ODLUKU 
 

Trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269d, oduzima se 

pojedinačna dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja 

elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalne televizije za MUX D na području digitalne 

regije D5. 

 

Obrazloženje 

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

HAKOM-a) je nakon provedenog postupka javnog natječaja za izdavanje pojedinačne dozvole za 

uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom 

komunikacijskom mrežom digitalne televizije za MUX D na području digitalne regije D5, na 

sjednici održanoj 12. veljače 2010.g. donijelo odluku (klasa: UP/I-344-01/09-01/2939, urbroj: 376-

01-09-03) kojom je na temelju provedenog natječaja ponuda trgovačkog društva Odašiljači i veze 

d.o.o. (u daljnjem tekstu: OiV) odabrana kao najpovoljnija, te je istome izdana pojedinačna dozvola 

za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom 

komunikacijskom mrežom digitalne televizije za MUX D na području digitalne regije D5 (u 

daljnjem tekstu: odluka). 

 

Točkom 5. odluke propisano je da će se OiV-u oduzeti dozvola ako ne plati naknadu za prvu 

godinu za uporabu radiofrekvencijskog spektra i za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i 

elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: HAKOM), temeljem izdanih računa HAKOM-a, 

kako je određeno u točki 4. odluke. 

 

U svom dopisu od 08. ožujka 2010.g. OiV navodi da ne želi platiti račun izdan od strane 

HAKOM-a na iznos od 192.000,00 kuna, te na taj način odustaje od prethodno navedene dozvole.  

 

Slijedom navedenog, Vijeće HAKOM-a je temeljem točke 5. odluke, a u svezi sa člankom 93. 

Zakona o elektroničkim komunikacijama donijelo odluku kojom se OiV-u oduzima pojedinačna 

dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom 



komunikacijskom mrežom digitalne televizije za MUX D na području digitalne regije D5, te je 

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. Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb - poštom s povratnicom 

2. Spis 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


