
HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 
 

 
Odgovori i zaključci HAKOM-a na komentare zaprimljene tijekom javne 

rasprave o Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra 
 

16. prosinca 2009. 

 

 

Vipnet d.o.o.  
 

 

1. Promjena oznake primjene „TV/DTV“ u „Analogna zemaljska TV/DVB-T“ 
 

 

 

ODGOVOR HAKOM: 

 

Prihvaća se komentar tvrtke Vipnet d.o.o. i zadržava se postojeća oznaka „TV/DTV“. 

 

Nadalje, kao što je u Dodatku 5. Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra (NN 136/09) 

navedeno, DTV oznaka označava digitalnu televiziju te kao takva podrazumijeva i DVB-T i 

DVB-H standard digitalne televizije, a što se detaljnije propisuje odgovarajućim planom dodjele. 

 

 

 

2. Uvođenje primjene tehnologije DVB-H 
 

 

ODGOVOR HAKOM: 

 

Kako je objašnjeno u odgovoru HAKOM-a pod 1., zadržava se oznaka TV/DTV, uz objašnjenje 

pojma DTV kako je navedeno u istom. 

 

Detaljniji opis primjene tehnologije u pojedinom frekvencijskom pojasu, u ovom slučaju DVB-H 

standarda, se propisuje odgovarajućim planom dodjele, a za zemaljsku radiodifuziju isto je 

propisano Planom dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim 

pojasevima 148,5 kHz – 1492,0 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Osiguravanje spektra za pokretne primjene 
 

 

ODGOVOR HAKOM: 

 

U ovom trenutku nema osnove za uvrštavanje opće bilješke „Ovaj pojas se razmatra za buduće 

pokretne primjene“ u dio Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra koji se odnosi na 

frekvencijski pojas 614-790 MHz. HAKOM kontinuirano prati događanja vezano uz moguću 

primjenu pokretnih komunikacija u gornjem UHF podpojasu V, te ovisno o zaključcima i 

odlukama relevantnih međunarodnih organizacija i interesu Republike Hrvatske u upravljanju 

ograničenim prirodnim dobrom radiofrekvencijskog spektra, vodi računa o potrebi izmjene 

Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra.  

 

Prihvaća se komentar vezano uz brisanje opće bilješke „Ovaj pojas se razmatra za buduće 

pokretne primjene“ iz frekvencijskog pojasa 790-860 MHz te se ista briše iz Tablice namjene. 

Dodatno napominjemo da se detaljniji opis primjene tehnologija u pojedinom frekvencijskom 

pojasu, propisuje odgovarajućim planom dodjele 

 

Prihvaća se komentar vezan uz navođenje odluke ECC/DEC/(09)03 u stupcu „DOKUMENT“ za 

frekvencijski pojas790-862 MHz. 

 

 

 

4. Ostale promjene koje nismo identificirali 
 

 

ODGOVOR HAKOM 

 

Promjene u Tablici namjene, u odnosu na trenutno vrijedeću, se većinom odnose na usklađivanje 

s Europskom tablicom namjene frekvencija (European Common Allocations Database) i 

Europskim sustavom informacija o frekvencijama (European Frequency Information System). 

 


