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URBROJ: 65-17-02

Zagreb, 13. ožujka 2017.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Nenada Stazića, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora,

Molim Vas da temeljem čl. 140. Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko 
pitanje koje se nalazi u privitku ovoga dopisa predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, 
gospodinu Andreju Plenkoviću,

S poštovanjem.

Nenad Stazić
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Nenad Stazić, zastupnik

Zagreb, 9. ožujka 2017. godine

PREDSJEDNIK VLADE RH 
gospodin Andrej Plenković

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade,

Molim Vas da mi dostavite odgovor na sljedeće zastupničko pitanje:

Je li slobodna frekvencija 104,2 MHz na FM području za Grad Zagreb i hoće li se za nju 
dodjeljivati radijska koncesija?

Naime, prema mojim saznanjima, ta se frekvencija koristila na zagrebačkom koncesijskom 
području deset godina, do prije 2 do 3 godine. Prvih 5-6 godina koristio ju je Radio Zaprešić, 
dok nije prešao na frekvenciju 96,0MHz, a naredne 4 godine koristio ju je Radio Kaj dok nije 
prešao na frekvenciju 106,3MHz.
Nakon toga, frekvencija 104,2 MHz ponuđena je Trećem programu Hrvatskoga radija, ali je 
on nije prihvatio jer HR3 već ima na raspolaganju dvije frekvencije na području Zagreba te je 
od tada navedena frekvencija neiskorištena.

S poštovanjem.

Nenad Stazić
itskom saboruzastupnik u
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Predmet:  Zastupničko pitanje Nenada Stazića, u vezi s frekvencijom 104,2 MHz na FM 

području za Grad Zagreb 

- odgovor Vlade   

  

 

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Nenad Stazić, postavio je, sukladno sa 

člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 113/16), 

zastupničko pitanje u vezi s frekvencijom 104,2 MHz na FM području za Grad Zagreb. 

   

 

  Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 

odgovor: 

 

Tehnički parametri odašiljačkog sustava prijenosne frekvencije 104,2 MHz 

tijekom vremena korišteni su u sastavu više koncesija za obavljanje djelatnosti radija za 

pokrivanje radijskim signalom. Zbog loše kakvoće prijma i tehničkih mogućnosti uporabe 

navedena frekvencija upotrebljavala se isključivo na području zapadnog dijela Grada Zagreba, 

kao dopuna postojećem pokrivanju nakladnika radija. Uporaba frekvencije 104,2 MHz za 

pokrivanje područja cijeloga Grada Zagreba nije moguća, budući da zbog utjecaja drugih 

mreža i njezina utjecaja na druge mreže (u Republici Hrvatskoj i susjednim državama) nije 

moguće ostvariti pokrivanje radijskim signalom propisane kakvoće za minimalno 70% 

stanovništva Grada Zagreba, kako je propisano Zakonom o elektroničkim medijima (Narodne 

novine, br. 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13). 

Radijski nakladnici, u sastavu kojih je ranije bila frekvencija 104,2 MHz, u 

više su navrata zatražili izmjenu uvjeta uporabe odašiljača, odnosno promjenu navedene 

prijenosne frekvencije zbog loše kakvoće prijma na koncesijskom području. Stoga je 

HAKOM na temelju tih zahtjeva radijskih nakladnika poduzeo potrebne aktivnosti u 

pronalaženju novih frekvencija umjesto postojeće frekvencije 104,2 MHz, što uključuje i 

postupke međunarodnog usklađivanja novih tehničkih parametara s nadležnim tijelima 

susjednih država, a na temelju obveza iz važećih zakonskih propisa i međunarodnih 

sporazuma koji obvezuju Republiku Hrvatsku. Slijedom navedenih razloga, frekvencija 104,2 
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MHz nije navedena u bazi podataka radiofrekvencijskog spektra za frekvencijsko područje 

radija. 

Zaključno, Vlada Republike Hrvatske napominje da frekvencija 104,2 MHz, 

prema bazi podataka radiofrekvencijskog spektra za frekvencijsko područje radija, nije nikada 

bila namijenjena za Treći program Hrvatskoga radija. 

Eventualno potrebna dodatna objašnjenja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 

Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture. 

 

 

 

 

     PREDSJEDNIK 

 

mr.sc. Andrej Plenković 


