
 
 

Komentari Hrvatskog Telekoma d.d. na prijedlog Pravilnika o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra 
 
 
Zagreb, 25. veljače 2011. godine 
 
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje: Agencija) je 27. siječnja 2011. godine 
otvorila javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i 
uporabe radiofrekvencijskog spektra (dalje: Prijedlog Pravilnika). 
 
Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) ovim putem podnosi svoje komentare na predložene izmjene i dopune 
Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra. 
 
 
Članak 12. Prijedloga Pravilnika 
 
Člankom 12. Prijedloga Pravilnika predlaže se brisanje glave VIII. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe 
radiofrekvencijskog spektra (NN, 136/08, 70/10; dalje: Pravilnik), a koja se odnosi na dodjelu dodatnog 
radiofrekvencijskog spektra u mrežama pokretnih komunikacija postojećem operatoru javnih 
elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili usluga koji posjeduje vrijedeću dozvolu za uporabu 
radiofrekvencijskog spektra unutar frekvencijskih pojaseva 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-
1880 MHz (dalje: postojeći operator). 
 
Iz objašnjenja članka 12. Prijedloga Pravilnika nije jasna svrha predloženog brisanja te način na koji će se 
postojećim operatorima dodjeljivati dodatni radiofrekvencijski spektar. 
 
Naime, u prvoj rečenici objašnjenja članka 12. Prijedloga Pravilnika navodi se kako se u frekvencijskim 
područjima 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz frekvencije sukladno Tablici namjene 
dodjeljuju na temelju natječaja. U drugoj rečenici se kao iznimka navodi kako postojeći operatori za 
proširenje kapaciteta mogu tražiti dodatni radiofrekvencijski spektar na temelju zahtjeva što potvrđuje i 
Tablica namjene radiofrekvencijskog spektra koja za navedena frekvencijska područja pod općom 
bilješkom navodi „dodatni kanali na zahtjev operatora“. U trećoj rečenici Agencija navodi: „Primjenjujući 
načelo nediskriminacije, taj dio spektra bi se trebao dodjeljivati na jedinstven način“.  
 
Slijedom navedenog, nije jasno da li bi se i nakon brisanja glave VIII. Pravilnika postojećim operatorima 
dodjela dodatnog radiofrekvencijskog spektra u predmetnom frekvencijskom području omogućavala na 
zahtjev ili bi se i u tom slučaju provodio postupak javnog natječaja. 
 
Nadalje, mišljenja smo da u slučaju dodjele dodatnog radiofrekvencijskog spektra postojećim 
operatorima Agencija treba izdati dodatak dozvoli, odnosno novu dozvolu koja bi se u odnosu na 
vrijedeću dozvolu mijenjala samo u dijelu koji definira dodijeljeno radiofrekvencijsko područje na način 
da isto uskladi tako da objedinjuje postojeće i dodatno zatraženo radiofrekvencijsko područje. Pri tome 
bi se uskladilo samo dodijeljeno radiofrekvencijsko područje dok bi ostali uvjeti uporabe, kao što su na 
primjer obveza pokrivanja i razdoblje valjanosti dozvole, ostali jednaki uvjetima u vrijedećim dozvolama. U 
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suprotnom, ispunjavanje i praćenje dodatnih ili različitih uvjeta uporabe u odnosu na uvjete uporabe 
navedene u vrijedećoj dozvoli u praksi ne bi bilo provedivo. 
 
Slijedom navedenog predlažemo zadržavanje glave VIII., odnosno članka 71. Pravilnika, s obzirom da se 
njime definira način i razdoblje dodjele dodatnog radiofrekvencijskog spektra postojećim operatorima. 
 
Podredno, ukoliko Agencija neovisno o prethodno navedenom ipak ustraje u brisanju glave VIII., 
smatramo kako je potrebno u članku 5. Pravilnika dodati novi stavak 7. na način kako slijedi: 
 
„(7) Postojećem operatoru javnih elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili usluga koji posjeduje vrijedeću 
dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne pokretne komunikacijske mreže u određenom 
frekvencijskom pojasu, nakon provedbe postupka dodjele dodatnog raspoloživog radiofrekvencijskog 
spektra u tom frekvencijskom pojasu, izdaje se nova dozvola isključivo radi usklađenja podatka o 
dodijeljenom frekvencijskom području, bez utjecaja na ostale uvjete dodjele i uporabe 
radiofrekvencijskog spektra iz vrijedeće dozvole postojećeg operatora .“ 
 
Članak 3., članak 4. i članak 7. Prijedloga Pravilnika 
 
Podržavamo nastojanja Agencije da se administrativni postupci izdavanja dozvola za uporabu 
radiofrekvencijskog spektra pojednostave, uz uvjet da se pri tome osigura učinkovita uporaba 
dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra te uz odgovarajuću zaštitu postojećih korisnika 
radiofrekvencijskog spektra od smetnji. 
 
Također pozivamo Agenciju da razmotri mogućnosti pojednostavljivanja prijava podataka o postavljenim 
radijskim postajama, a posebno prijava o izmjenama podataka o postojećoj radijskoj postaji temeljem 
članka 44. Pravilnika. 
 
Članak 5. Prijedloga Pravilnika 
 
Razumijemo nastojanja Agencije da se uspostave mehanizmi kako bi se osiguralo da Agencija raspolaže  
ažurnim podacima o korisnicima radiofrekvencijskog spektra. Međutim skrećemo Vam pažnju kako u 
slučaju operatora poput HT-a kojima je izdan veliki broj dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra 
(na primjer u slučaju dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mikrovalnoj vezi) obveza 
podnošenja zahtjeva za izdavanje novih dozvola može predstavljati veliki administrativni teret i trošak ne 
samo za operatora, nego i za Agenciju.  
 
Stoga predlažemo da se predložena obveza podnošenja zahtjeva za izdavanje nove dozvole ograniči 
samo na nositelja dozvole koji nije operator.  Obveza operatora bila bi izvještavati Agenciju o izmjenama 
kontakt podataka o nositelju vrijedeće dozvole, te o nazivu ili sjedištu nositelja.  
 
Slijedom navedenog predlažemo da u članku 13. novi stavak 8. glasi: 
 
„U slučaju izmjene naziva, sjedišta ili kontakt podataka o nositelju vrijedeće dozvole koji je ujedno 
operator, isti je dužan o izmjeni izvijestiti Agenciju u roku od mjesec dana od nastanka promjene.  U 
slučaju izmjene kontakt podataka o nositelju vrijedeće dozvole koji nije ujedno operator, isti je dužan o 
izmjeni izvijestiti Agenciju, te ukoliko se izmjena odnosi na naziv ili sjedište nositelja, podnijeti zahtjev za 
izdavanje nove dozvole sukladno članku 11. ovog pravilnika u roku od mjesec dana od nastanka 
promjene.“ 
 
Hrvatski Telekom d.d. 


