
  

Na današnjoj sjednici Vlade RH je donesen zaključak kojim se Grad Osijek određuje 

prvim velikim gradom u Republici Hrvatskoj u kojem će se do 31. prosinca 2020. godine 

izgraditi 5G mreža i pustiti u komercijalni rad 5G usluge. 

Predmetni zaključak donesen je temeljem Komunikacije Komisije Europskom parlamentu, 

Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija "5G za Europu – 

Akcijski plan", koja sadržava jasne smjernice za poticanje razvoja infrastrukture i usluga 

pokretnih komunikacija pete generacije do 2020. godine.  

Tijekom 2019. godine Stručna radna skupina, sastavljena od predstavnika Ministarstva 

mora, prometa i infrastrukture, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti te 

operatora pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj (Hrvatski Telekom d.d., A1 

Hrvatska d.o.o. i Tele2 d.o.o.), provela je aktivnosti u cilju odabira prvog hrvatskog 5G 

grada. 

U ožujku 2019. godine, putem Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, pozvani su svi 

hrvatski gradovi na iskazivanje interesa za kandidaturu za 5G grad. Nakon zaprimljenih 

iskaza interesa gradova Bjelovara, Karlovca, Osijeka i Rijeke, kao i analize prednosti i 

nedostataka koja je obuhvatila teritorijalnu veličinu, broj stanovnika, konfiguraciju terena i 

mogućnosti različitih primjena 5G tehnologije, Stručna radna skupina predložila je grad 

Osijek za prvi veliki grad u kojem će se izgraditi 5G mreža i pustiti u komercijalni rad 5G 

usluge. 

Određivanje grada Osijeka kao prvog hrvatskog 5G grada, u sinergiji s Projektom 

Slavonija, Baranja i Srijem, značajno će pridonijeti razvoju istočnog dijela Republike 

Hrvatske. Također, domaći operatori pokretnih komunikacija iskazali su spremnost na 

zajedničku izgradnju i uvođenje 5G infrastrukture i usluga u gradu Osijeku. Upravo 

sudjelovanje i suradnja svih triju operatora nužni su kako bi se svim korisnicima usluga 

omogućio pristup novoj tehnologiji bez potrebe za promjenom operatora, te kako bi se 

ostvario što veći broj 5G primjena. Na taj način omogućit će se uspješno uvođenje 5G 

tehnologije u gradu Osijeku, kao svojevrsni pilot-projekt za uvođenje ove nove tehnologije 

na cijelom području Republike Hrvatske. 
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