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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
P R I J E D L O G 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 
i 119/2014), a u vezi s mjerama iz točke 5.2.2. podstavka 7. i točke 5.2.3. podstavka 8. Strategije razvoja 
širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine (Narodne novine, broj 
144/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2015. godine donijela 

O D L U K U 
o pokretanju projekta konsolidacije upravljanja postojećim 

radiokomunikacijskim mrežama za potrebe tijela državne uprave, 
javnih službi i drugih tijela javne vlasti 

I. 

Ovom se Odlukom pokreće projekt konsolidacije upravljanja postojećim radiokomunikacijskim 
mrežama, koji obuhvaća izradu projekta budućeg razvoja i upravljanja radiokomunikacijskim mrežama te 
izgradnju Nacionalne radiokomunikacijske mreže za potrebe tijela državne uprave, javnih službi i drugih 
tijela javne vlasti na cijelom području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Projekt). 

Javne službe i druga tijela javne vlasti iz stavka 1. ove točke su: 

- pravne osobe koje obavljaju djelatnost kao javnu službu, 
- tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
- pravne osobe s javnim ovlastima, 
- pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne 

(regionalne) samouprave, 
- pravne osobe koje se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica 

lokalne ili područne (regionalne) samouprave, 
- trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne ili područne (regionalne) 

samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo. 

II. 

Zadužuje se trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. za vođenje Projekta i prikupljanje svih 
podataka potrebnih za ostvarivanje Projekta. 

III. 

Zadužuje se trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. da, u roku od 30 dana od dana donošenja 
ove Odluke, izradi i Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture dostavi prijedlog popisa tijela 
državne uprave, javnih službi i drugih tijela javne vlasti iz točke I. ove Odluke, koja ispunjavaju potrebne 



tehničke i druge uvjete za uključivanje u Projekt, vodeći računa o potrebama i specifičnostima pojedinih 
tijela i službi. 

Zadužuje se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture da, u suradnji s Ministarstvom 
unutarnjih poslova i središnjim tijelima državne uprave nadležnima za tijela i službe iz prijedloga popisa iz 
stavka 1. ove točke, u roku od 30 dana od dana dostave tog prijedloga popisa, utvrdi konačan popis tijela i 
službi koje će biti uključene u Projekt. 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dostavit će konačan popis iz stavka 2. ove točke 
Vladi Republike Hrvatske radi određivanja tijela i službi povezanih u Nacionalnu radiokomunikacijsku 
mrežu, određivanja operatora te mreže i utvrđivanja njegovih zadaća i rokova u svrhu uspostave mreže. 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama. 

Klasa: 
Urbroj: 
Zagreb, 

PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 
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O B R A Z L O Ž E N J E 

Glavni cilj ovoga projekta je konsolidacija upravljanja postojećim radiokomunikacijskim mrežama, 
što obuhvaća izradu projekta budućeg razvoja i upravljanja radiokomunikacijskim mrežama te izgradnju 
Nacionalne radiokomunikacijske mreže za potrebe tijela državne uprave, javnih službi i drugih tijela javne 
vlasti na cijelom području Republike Hrvatske. Pri tome se u smislu ove Odluke pod javnim službama i 
drugim tijelima javne vlasti razumijevaju pravne osobe koje obavljaju djelatnost kao javnu službu, tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima, pravne osobe 
kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne 
osobe koje se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne ili područne 
(regionalne) samouprave, te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne ili područne 
(regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo (točka I. Odluke). 

Naime, potreba za uspostavom jedinstvene nacionalne radiokomunikacijske mreže osobito je 
postala izražena u posljednje vrijeme, slijedom velikih prirodnih katastrofa koje su pogodile Republiku 
Hrvatsku (poplave u istočnoj Slavoniji i drugim regijama, ledena kiša u Gorskom kotaru i si.). Budući da 
tijela državne uprave, javne službe i druga tijela javne vlasti trenutačno upotrebljavaju različite vlastite 
radiokomunikacijske sustave, postojeće stanje uzrokuje povećane troškove izgradnje i održavanja 
pojedinačnih sustava, nezadovoljavajuću tehnološku razinu pojedinih sustava, nedostatnu sigurnost 
komunikacija, nedostatnu pokrivenost radijskim signalom, nedjelotvornu uporabu radiofrekvencijskog 
spektra te nemogućnost integracije pojedinačnih sustava ujedan cjeloviti radiokomunikacijski sustav. Dio 
navedenih tijela i službi koristi se radiokomunikacijskom mrežom Ministarstva unutarnjih poslova 
(TETRA sustav - MUPNET), koja je ponajprije namijenjena za područje buduće schengenske granice. 

S obzirom na nezadovoljavajuće postojeće stanje nameće se nužnost provedbe konsolidacije na 
razini upravljanja, održavanja i daljnjeg razvoja postojećih radiokomunikacijskih mreža, te se stoga ovom 
Odlukom predlaže pokretanje navedenog projekta, u okviru kojeg bi trgovačko društvo Odašiljači i veze 
d.o.o. preuzelo ulogu voditelja projekta, te bi u prvoj fazi prikupilo sve podatke potrebne za ostvarivanje 
ovoga projekta (točka II. Odluke). 

Odašiljači i veze d.o.o. su trgovačko društvo u 100-postotnom vlasništvu Republike Hrvatske, čija 
je temeljna djelatnost pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga, a Strategijom upravljanja i 
raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine (Narodne 
novine, broj 76/2013) proglašeni su trgovačkim društvom od strateškog značenja za državu. Odašiljači i 
veze d.o.o. posjeduju iskustvo u izgradnji i razvoju elektroničkih komunikacijskih sustava te su 
osposobljeni provesti najzahtjevnije projekte u području elektroničkih komunikacija, uključujući 
projektiranje, postavljanje i održavanje elektroničkih komunikacijskih mreža. Odašiljači i veze d.o.o., kao 
mrežni operator, imaju u svojem vlasništvu izgrađenu infrastrukturu odašiljačkih objekata za radio i 
televiziju na cijelom području Republike Hrvatske, koja je pogodna za postavljanje radiokomunikacijske 
opreme, kao i robusnu i pouzdanu prijenosnu mrežu temeljenu na svjetlovodnim i mikrovalnim vezama. 

Provedbom ovoga projekta ostvarit će se sljedeći pozitivni učinci za pojedina tijela i službe javne 
vlasti obuhvaćene projektom: 

- povećanje kakvoće usluga koje pružaju tijela i službe javne vlasti, 

- povećanje stupnja sigurnosti i pouzdanosti komunikacije, 

- smanjenje ukupnih troškova koje imaju pojedina tijela i službe javne vlasti, kroz uštede na 
troškovima održavanja opreme, objekata i komunikacija, te na plaćama zaposlenih, 

- povećanje stupnja koordinacije između različitih tijela i službi javne vlasti uključivanjem u 
objedinjenu Nacionalnu radiokomunikacijsku mrežu, uz mogućnost povezivanja s postojećim 
TETRA sustavom Ministarstva unutarnjim poslova (mreža MUPNET), pri čemu Ministarstvo 
unutarnjih poslova i nadalje nastavlja upravljati svojim TETRA sustavom, 
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- tehnološka naprednost s obzirom na činjenicu da će operator Nacionalne radiokomunikacijske 
mreže (kojeg će Vlada Republike Hrvatske odrediti posebnom odlukom u drugoj fazi projekta) 
preuzeti obvezu pravodobnih nadogradnja i potrebnih proširenja kapaciteta mreže, primjene 
najnaprednijih tehnologija, kontinuirane izobrazbe zaposlenika, dostupnosti radijskog signala te 
razvoja i uvođenja novih usluga, uključujući i širokopojasne usluge. 

Točkom III. Odluke zadužuje se trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. izraditi i dostaviti 
Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture prijedlog popisa tijela državne uprave, javnih službi i 
drugih tijela javne vlasti koja ispunjavaju potrebne tehničke i druge uvjete za uključivanje u ovaj projekt, 
vodeći računa o potrebama i specifičnostima pojedinih tijela i službi. Nadalje, zadužuje se Ministarstvo 
pomorstva, prometa i infrastrukture da, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i središnjim tijelima 
državne uprave nadležnima za pojedina tijela i službe iz prijedloga popisa, utvrdi konačan popis tijela i 
službi koje će biti uključene u projekt. Propisuje se i obveza Ministarstva pomorstva, prometa i 
infrastrukture da dostavi taj konačni popis Vladi Republike Hrvatske radi određivanja tijela i službi 
povezanih u Nacionalnu radiokomunikacijsku mrežu, određivanja operatora te mreže i utvrđivanja 
njegovih zadaća i rokova u svrhu uspostave same mreže (druga faza projekta). 

Točkom IV. Odluke utvrđuje se stupanje na snagu ove Odluke te njezina objava u Narodnim 
novinama, s obzirom na značenje provedbe ovoga projekta za opću javnost. 

Procjena fiskalnog učinka - ova Odluka nema utjecaja na državni proračun Republike Hrvatske. 
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