
 
 

Komentari Hrvatskog Telekoma d.d. na prijedlog Plana dodjele za 
frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz 
 
 
Zagreb, 3. veljače 2012. godine 
 
 
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje: HAKOM) je 19. siječnja 2012. godine 
otvorila javnu raspravu o prijedlogu Plana dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 
1710-1785/1805-1880 MHz (dalje: Plan dodjele). 
 
Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) zahvaljuje HAKOM-u što kroz predmetnu javnu raspravu može izložiti 
svoje komentare na predloženi Plan dodjele. 
 
Smatramo kako se donošenjem predloženog Plana dodjele i usklađivanjem uporabe frekvencijskih 
pojaseva na europskoj razini otvaraju mogućnosti za daljnji učinkoviti razvoj pokretnih elektroničkih 
komunikacijskih mreža i usluga, te djelotvornu uporabu radiofrekvencijskog spektra u Republici 
Hrvatskoj. 
 
S tim u vezi skrenuli bismo ljubazno pažnju na  sljedeće: 
 

- frekvencijski pojas 880-915/925-960 MHz (dalje: 900 MHz frekvencijski pojas) je visoko 
iskorišten postojećom GSM tehnologijom, te se u ovom trenutku LTE tehnologija ne bi mogla 
koristiti sa širinom pojasa koja donosi prednosti i poboljšanja u odnosu na postojeće tehnologije 
koje su već omogućene, 

- u pograničnim područjima LTE tehnologija na 900 MHz pojasu se praktički ne može 
implementirati s obzirom na postojeće međunarodne sporazume i uz raspoloživ spektar i 
njegovu iskorištenost, 

- prema našim saznanjima radijska oprema kao i proizvodnja mobilnih uređaja koji podržavaju 
LTE tehnologiju u 900 MHz frekvencijskom području je nisko na listi prioriteta proizvođača 
opreme. 
 

Slijedom navedenog, a u svrhu ostvarivanja djelotvorne uporabe radiofrekvencijskog spektra u Republici 
Hrvatskoj, mišljenja smo kako bi u ovom trenutku bila dovoljna izmjena Plana dodjele na način da se 
omogući uporaba LTE tehnologije samo u frekvencijskom pojasu 1710-1785/1805-1880 MHz (dalje: 
1800 MHz frekvencijski pojas). 
 
Stoga predlažemo da HAKOM razmotri i mogućnost se u Planu dodjele za sada samo za 1800 MHZ 
frekvencijski pojas uz postojeće tehnologije (GSM i UMTS) navede primjena i za LTE, a da za 900 MHz 
frekvencijski pojas i dalje ostanu do sada navedene tehnologije (GSM i UMTS).  
 
Neovisno o navedenom, ne protivimo se niti donošenju Plana dodjele kako je to predloženo od strane 
HAKOM-a u prijedlogu Plana dodjele. 
 
 
Hrvatski Telekom d.d. 


