
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)  
 

Odgovori na komentare sa završene javne rasprave o prijedlogu 
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i 

uporabe radiofrekvencijskog spektra 
 

 
Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) 
 

S obzirom da bi prihvaćanjem izmjena kanalnog rasporeda došlo do pomaka u odnosu 
na trenutno važeći kanalni raspored, temeljem kojeg postoje izdane važeće dozvole za 
uporabu radiofrekvencijskog spektra u mikrovalnoj vezi,  HT traži pojašnjenje postupka 
usklađenja postojećih dozvola s predloženim izmjenama kanalnog rasporeda u 23 GHz 
području.  

HAKOM: 

Sve postojeće dozvole vrijedit će do isteka, odnosno postojeće mikrovalne veze mogu 
nastaviti s radom prema utvrđenim parametrima i uvjetima iz vrijedećih dozvola. 
Prilikom produljenja, veze će se usklađivati s novim kanalnim rasporedom. Pri tome će 
se voditi računa o radijskoj opremi koja se koristi, tako da operatori neće imati dodatne 
troškove zamjene radijskih jedinica. 

HT: 

Ukoliko bi se neovisno o promjeni kanalnog rasporeda omogućilo korištenje postojećih 
mikrovalnih veza, bez potrebe za usklađivanje s izmijenjenim kanalnim rasporedom, sve 
do isteka važećih dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, traži da se takva 
mogućnost navede u Planu dodjele. Stoga predlaže dodavanje sljedeće rečenice u 
prijedlog Plana dodjele za frekvencijsko područje 23 GHz: 

„Dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mikrovalnoj vezi izdane prije 
stupanja na snagu ovog Plana dodjele važe do isteka roka koji je naveden u dozvoli, uz 
uvjete utvrđene tim dozvolama.“  

HAKOM: 

- Prihvaća se 

 

HT: 
U slučaju omogućavanja rada pojedinih mikrovalnih veza do isteka valjanosti izdanih 
dozvola bez izmjena kanalnog rasporeda, traži da se u cilju izbjegavanja mogućih 
interferencija navede i pojašnjenje postupanja u slučaju ukoliko bi se na pojedinoj 
lokaciji nalazila već uspostavljena veza koja radi prema trenutnom važećem kanalnom 



rasporedu i izdanoj dozvoli, a namjerava se uspostaviti nova veza koja bi radila prema 
predloženom novom kanalnom rasporedu.  
 
HAKOM: 

U navedenom slučaju provest će se uobičajeni postupak frekvencijskog planiranja, kako 
bi se osigurao neometan rad svake pojedine mikrovalne veze. Napravit će se 
interferencijska analiza s postojećim mikrovalnim vezama, a frekvencijski nosilac za 
novu mikrovalnu vezu dodijelit će se prema raspoloživosti na pojedinoj lokaciji. 
Prilikom frekvencijskog planiranja uzima se u obzir relativan odnos frekvencijskih 
nosioca te karakteristike gušenja filtara radijskih jedinica.  

HT: 

U dodatnom komentaru na prijedlog izmjena i dopuna Plana dodjele za frekvencijske 
pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze za frekvencijska područja 18 GHz i 23 GHz, 
HT skreće  pažnju da norme navedene u Planu nisu ažurirane za sva frekvencijska 
područja te predlaže da se u okviru ove javne rasprave u Planu provedu i potrebne 
promjene i usklađivanja normi za pojedina frekvencijska područja.  

HAKOM: 

- Prihvaća se 
- Sukladno tome, ažurirati će se preporuke i norme u Planu dodjele  

 


