
 
 

 

 

CROATIAN POST AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS AGENCY 

Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, Croatia / OIB: 87950783661 / Phone: +385 (01) 4896 000, Fax: +385 (01) 4920 227 / www.hakom.hr 

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra 

 

 

Javna rasprava je završena 24. lipnja 2011. godine.  

 

Prijedloge, komentare i primjedbe je dostavio 1 korisnik:  

 

1. Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske (UPKH) 

 

 

Komentar I: Radiofrekvencijski pojas 410-430 MHz 

 

UPKH predlaže da se izmjene u predmetnom radiofrekvencijskom pojasu u Tablici namjene zadrže u 

okvirima koji su navedeni u dokumentima koji se u Tablici namjene navode. 

 

HAKOM: 

 

Uvažavaju se vaši komentari da se ECC/DEC/(04)06 odnosi isključivo na PMR/PAMR, te će se 

pozivanje na ovu odluku u Tablici namjene vezati uz primjenu PMR/PAMR. Širokopojasni bežični 

pristup ostaje kao primjena za frekvencijski pojas 410-430 MHz, uz dodjelu putem javnog natječaja. 

 

Napominjemo da je diskrecijsko pravo svake države upravljati primjenom radiofrekvencijskog 

spektra na svom području, u skladu s njegovom namjenom, koja je u ovom slučaju pokretna služba. 

 

 

Komentar II: Radiofrekvencijski pojasevi 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 

MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz 

 

UPKH podnosi zahtjev da se u Tablici namjene izvrše izmjene u smislu da se kao način izdavanja dozvole 

doda mogućnost pod nazivom „Na zahtjev/Pojednostavljeni postupak/Javni poziv“ uz opću bilješku 

“Dodatne frekvencije na zahtjev operatora”, te se protivi predloženim izmjenama da se način izdavanja 

dozvole iz „Natječaj“ promjeni u „Javna dražba“. 

 

HAKOM: 

 

Budući da je prilikom naših odgovora na komentare zaprimljene na javnoj raspravi o Pravilnikom o 

izmjenama i dopunama Pravilnika u uvjetima dodjele i uporabe RF spektra (NN 39/11) zbog 

nespretno upotrijebljene terminologije (preklapanje termina „pojednostavljeno“ u našem odgovoru 

koji ste citirali s uvođenjem pojednostavljenog postupka izdavanja dozvole) očito došlo do krivog 

razumijevanja pojedinih procesa dodjele radiofrekvencijskog spektra, želimo razjasniti pojedine 

procese. 

 

Sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08) (dalje u tekstu: ZEK), dozvola za 

uporabu radiofrekvencijskog spektra se može dodijeliti bez dozvole (za vojne primjene), na temelju 

opće dozvole, zahtjeva, natječaja ili dražbe. Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika u 

uvjetima dodjele i uporabe RF spektra (NN 39/11) uvedena je mogućnost pojednostavljenog izdavanja 

dozvola. Takav pojednostavljeni postupak je moguće primjenjivati samo na frekvencijske pojaseve za 

koje je u Tablici namjene navedeno da se dodjeljuju „Na zahtjev“.  

 



 

Ukoliko je Tablicom namjene određeno da se frekvencijski pojas dodjeljuje na temelju javnog 

natječaja ili javne dražbe, te u slučaju da se može udovoljiti svim zahtjevima zainteresiranih strana, 

dozvola se nakon provedenog javnog poziva (kako je to i određeno ZEK-om) može izdati provođenjem 

skraćenog postupka, bez raspisivanja samog javnog natječaja, odnosno javne dražbe. 

 

Postupak dodjele putem „Javnog poziva“ je predviđen kao zasebni postupak temeljem prijedloga 

Zakona o izmjenama i dopunama ZEK-a. U slučaju kada će biti moguće udovoljiti svim 

zainteresiranim stranama, dozvola će se izravno izdati te neće doći do raspisivanja javnog natječaja ili 

javne dražbe.  

 

Mogućnost dodjele dodatnog radiofrekvencijskog spektra postojećim operatorima je moguća samo 

prema uvjetima navedenim u Tablici namjene (ne na zahtjev, već onako kako je propisano u stupcu: 

Način izdavanja dozvola). Dodani stavak 7. u članak 5. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe RF 

spektra govori o tome da se prilikom takvih dodjela dodatnog spektra izdaje jedna nova dozvola koja 

obuhvaća sav ukupno dodijeljeni spektar (kako ne bi bilo više vrijedećih dozvola za iste frekvencijske 

pojaseve), a ne o načinu dodjele dodatnog spektra postojećim operatorima. 

 

Budući da se u svrhu liberalizacije tržišta provedbom tehnološke i servisne neutralnosti operatorima 

dodjeljuju tehnološki neutralne dozvole (što znači da se više različitih tehnologija može koristiti u 

istom frekvencijskom pojasu, u skladu s odgovarajućim planovima dodjele), HAKOM smatra da je 

najtransparentniji i najnepristraniji način dodjele spektra putem javne dražbe. To ne znači da se 

ciljevi Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj ne mogu realizirati. Iznosi 

konačnih naknada za radiofrekvencijski spektar na temelju provedene javne dražbe mogu biti vrlo 

različiti, što ovisi o mnogo parametara – interesu tržišta, formatu javne dražbe, početnoj cijeni. O 

budućim dodjelama na temelju javne dražbe, HAKOM će provesti javnu raspravu gdje će svima biti 

omogućeno iznijeti svoja stajališta i mišljenja o pojedinim temama 

 

Također, nove tehnologije mogu koristiti više različitih frekvencijskih područja za pružanje iste 

usluge, ima smisla izjednačiti ta frekvencijska područja prema načinu dodjele. 

 

Uzimajući u obzir sve navedeno, HAKOM ostaje pri svom prijedlogu izmjena da se frekvencijski 

pojasevi 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 

MHz i 2110-2170 MHz dodjeljuju na temelju javne dražbe. 


