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Komentari HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. u okviru javne rasprave o prijedlogu 

Pravilnika o izmjenama i dopunama  
Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra, 

ožujak 2010. godine 
 

 
 
1. Uvod 
 
Slijedom otvorene javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (dalje u tekstu: Prijedlog Pravilnika), ovim 
putem Vam dostavljamo komentare HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. na Prijedlog Pravilnika. 
 
 
2. Članak 3. Prijedloga Pravilnika 
 
Predlažemo da se u članku 3. Prijedloga Pravilnika nova točka 6. u članku 5. stavku 1. Pravilnika o 
uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra („Narodne novine“, broj 136/08.; dalje u 
tekstu: Pravilnik) izmijeni na način da glasi: 
 
„6. ako je podnositelj zahtjeva podmirio naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra prema 
odredbama Zakona.“ 
 
Obrazloženje: 
 
Smatramo kako bi se odredbom kako je navedeno u Prijedlogu Pravilnika ostavlja mogućnost 
širokog tumačenja što bi se sve moglo smatrati posebnim propisima. Stoga predlažemo da se isto 
ograniči na način kako je prethodno navedeno, odnosno podredno da se iza riječi „Zakona“ doda „, 
te druge naknade propisane posebnim propisima donesenim na temelju Zakona“. 
 
 
3. Članak 7. Prijedloga Pravilnika 
 
Predlažemo da se u članku 7. Prijedloga Pravilnika članak 15. stavak 2. točka 2. Pravilnika izmijeni 
na način da glasi: 
 
„2. ako podnositelj zahtjeva treba podmiriti naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra prema 
odredbama Zakona.“ 
 
Obrazloženje: 
 
Smatramo kako bi se odredbom kako je navedeno u Prijedlogu Pravilnika ostavlja mogućnost 
širokog tumačenja što bi se sve moglo smatrati posebnim propisima. Stoga predlažemo da se isto 
ograniči na način kako je prethodno navedeno, odnosno podredno da se iza riječi „Zakona“ doda „, 
te druge naknade propisane posebnim propisima donesenim na temelju Zakona“. 
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4. Članak 15. Prijedloga Pravilnika 
 
Predlažemo da se u članku 15. Prijedloga Pravilnika članak 51. stavak 2., stavak 7. i stavak 8. 
Pravilnika izmijene na način da se iza riječi „iz članka 44.“ doda „ovog pravilnika“. 
 
Obrazloženje: 
 
S obzirom da iz navedenog može biti dvojbeno na što se odnosi navedeni članak 44. predlažemo 
dopunu Prijedloga Pravilnika kako je prethodno navedeno. 
 
 
5. Članak 18. Prijedloga Pravilnika 
 
Molimo Vas pojašnjenje zbog čega se smatra nužnim dodavanje i baze podataka radiofrekvencijskog 
spektra u članku 59. stavku 1. točki 1. Pravilnika. 
 
S obzirom da sukladno odredbi članka 83. stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama 
(„Narodne novine“, broj 73/08.; dalje u tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za poštu i elektroničke 
komunikacije (dalje u tekstu: Agencija) vodi i redovito obnavlja bazu podataka radiofrekvencijskog 
spektra u skladu s planovima dodjele radijskih frekvencija, smatramo kako bi u članku 59. stavku 1. 
točki 1. Pravilnika trebalo navesti samo izmjene pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra i 
planove dodjele radiofrekvencijskog spektra.  
 
Naime baze podataka radiofrekvencijskog spektra trebale bi sadržavati podatke koji su određeni 
Pravilnikom o namjeni radiofrekvencijskog spektra, Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra, 
planovima dodjele radijskih frekvencija, Pravilnikom o uvjetima dodjele i uporabe 
radiofrekvencijskog spektra, te dodijeljenim dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra. 
Sukladno tome baze podataka radiofrekvencijskog spektra trebale bi se mijenjati isključivo sukladno 
izmjenama podataka u nekom od navedenih dokumenata. Drugim riječima, izmjene baza podataka 
ne mogu biti osnova za izmjenu navedenih dokumenata. 
 
Nadalje, u svrhu osiguravanja pravne i poslovne sigurnosti, nositelji dozvole za uporabu 
radiofrekvencijskog spektra trebali bi biti u mogućnosti očitovati se na bilo koju izmjenu koja može 
rezultirati ograničenjem uporabe radijskih frekvencija. U tom smislu skrećemo pažnju na činjenicu 
kako za izmjene baze podataka nije propisan postupak javne rasprave kao u slučaju donošenja 
Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra, Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra, 
planova dodjele radijskih frekvencija i Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog 
spektra. 
 
Smatramo stoga kako samo dokumenti koji su predmet javne rasprave mogu biti osnova za  
izmjenama koje mogu rezultirati ograničenjima uporabe radijskih frekvencija na način da bi slijedom 
toga bila potrebna izmjena dodijeljene radijske frekvencije ili uskraćivanje prava uporabe 
dodijeljene radijske frekvencije. 
 
Slijedom prethodno navedenog predlažemo i da se u članku 57. točki 3. i članku 58. točki 2. 
Pravilnika riječi „pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra, planova dodjele radijskih 
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frekvencija ili baza radiofrekvencijskog spektra“ zamijene riječima „pravilnika o namjeni 
radiofrekvencijskog spektra ili planova dodjele radijskih frekvencija“. 
 
 
6. Članak 26. i članak 27. Prijedloga Pravilnika 
 
HT je suglasan s predloženim izmjenama kako je navedeno u članku 26. i članku 27. Prijedloga 
Pravilnika. 
 
 
7. Ostalo 
 
U dijelu Pravilnika koji se odnosi na izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na 
temelju javnog natječaja ili javne dražbe, u članku 20. točki 4. i članku 36. točki 4. Pravilnika 
propisuje se obveza pokrivanja postotka stanovništva i/ili zemljopisnog područja obuhvaćenog tim 
dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog  spektra.  
 
S obzirom da se omogućavanjem tehnološke neutralnosti dozvola za uporabu radiofrekvencijskog 
spektra pojedini frekvencijski pojasevi mogu koristiti kao kapacitivni slojevi (na primjer 2600 MHz 
područje), mišljenja smo kako bi u budućim izmjenama Zakona i Pravilnika trebalo izostaviti 
navođenje da uvjeti dodjele i uporabe obuhvaćaju osobito i pokrivanje određenog zemljopisnog 
područja i/ili određenog postotka stanovništva na području obuhvaćenog tom dozvolom. 
 
Podredno, predlažemo da se navede kako uvjeti dodjele i uporabe mogu obuhvaćati i pokrivanje 
određenog zemljopisnog područja i/ili određenog postotka stanovništva na području obuhvaćenog 
tom dozvolom. 
 
  
Također, pozivamo Agenciju da razmotri mogućnost daljnjeg pojednostavljivanja procedure vezano 
uz izdavanje pojedinih vrsta dozvola, odnosno postupak dostavljanja podataka o radijskim 
postajama.  
 


