
 
 

Komentari Hrvatskog Telekoma d.d. na prijedlog Tablice namjene 
radiofrekvencijskog spektra 
 
 
Zagreb, 29. ožujka 2012. godine 
 
 
Slijedom javne rasprave o prijedlogu Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra (dalje: Tablica 
namjene), koju je Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje: Agencija) otvorila 29. 
veljače 2012. godine, Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) ovim putem podnosi svoje komentare na 
prijedlog Tablice namjene. 
 
Iako je Agencija u objašnjenju izmjena Tablice namjene navela kako se u slučaju određivanju načina 
izdavanja dozvola i određivanja mogućnosti prijenosa ili najma određenog frekvencijskog pojasa vodila 
vlastitim iskustvom, kao i iskustvom drugih zemalja pri dodjeli određenih dijelova spektra, smatramo kako 
navedeno objašnjenje ne daje dovoljno transparentan prikaz kriterija koje je Agencija primjenjivala pri 
definiranju pojedinih prijedloga u Tablici namjene. 
 
Kao primjer ovdje možemo izdvojiti radiofrekvencijske pojaseve namijenjene za pokretnu službu uz GSM 
i IMT primjenu, pri čemu nije naznačeno temeljem čega je zaključeno kako je u velikoj većini slučajeva za 
frekvencijske pojaseve s tim oznakama kao dodjela primjerena isključivo javna dražba, dok je na primjer 
za frekvencijske pojaseve 3500-3600 MHz i 3600-3800 MHz predložen javni poziv ili natječaj, a ne i javna 
dražba. 
 
Nadalje, imajući u vidu način na koji su prijedlogom Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe 
radiofrekvencijskog spektra (dalje: Pravilnik) predloženi budući postupci dodjele putem javnog poziva, 
javnog natječaja i javne dražbe, smatramo navođenjem kao mogućeg postupka dodjele samo javne 
dražbe ograničavajućim prvenstveno za Agenciju, uz nepotrebno i skupo provođenje kompliciranog i 
dugotrajnog postupka dodjele u slučaju kada interes za spektrom u pojedinom radiofrekvencijskom 
pojasu ne premašuje raspoloživi spektar. 
 
Naime, na način kako je odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11) i 
prijedloga Pravilnika predviđeno, postupak javnog poziva omogućava Agenciji ispitivanje interesa za 
pojedini radiofrekvencijski pojas, te temeljem iskazanog interesa provođenje primjerenog postupka 
dodjele koji je najučinkovitiji i najbrži s obzirom na raspoloživi radiofrekvencijski spektar.  
 
Istovremeno na temelju predloženog postupka javne dražbe Agencija neovisno o iskazanom interesu, 
bilo da se radi samo o jednom ponuđaču, više ponuđača čiji ukupni interes ne prelazi količinu 
raspoloživog radiofrekvencijskog spektra ili više ponuđača čiji interes premašuje količinu raspoloživog 
radiofrekvencijskog spektra, provodi cjelokupni postupak javne dražbe, što je suprotno prethodno 
navedenom načelu. 
 
Pri tome postupak javnog poziva, koji kao što smo prethodno već naveli, omogućava istovremeno 
ispitivanje interesa za pojedini radiofrekvencijski spektra te ovisno o iskazanom interesu provođenje 
najprimjerenijeg postupka dodjele radiofrekvencijskog spektra prijedlogom Tablice namjene u slučaju 
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radiofrekvencijskog spektra namijenjenog za pokretnu službu uz IMT primjenu u većini slučajeva nije 
uopće predviđen. 
 
Stoga predlažemo da se u Tablici namjene za sve radiofrekvencijske pojaseve za pokretnu službu uz IMT 
primjenu1 u stupcu Način izdavanja dozvole navede javni poziv / natječaj / javna dražba. 
 
Mišljenja smo kako na taj način mogući načini dodjele radiofrekvencijskog spektra u pojedinim 
područjima ne bi bili unaprijed ograničeni, nego bi Agencija, ukoliko bi nakon provedenog javnog poziva 
interes bio veći od raspoloživog spektra, imala mogućnost provedbe postupka natječaja ili javne dražbe 
ovisno o tome koji postupak dodjele bi bio primjereniji s obzirom na iskazani interes. 
 
Smatramo kako bi se na taj način osigurala provedba transparentnog postupka dodjele 
radiofrekvencijskog spektra, uz istovremeno racionalno korištenje ljudskih i financijskih resursa Agencije 
i operatora i djelotvorno upravljanje radiofrekvencijskim spektrom. 
 
Dodatno skrećemo pozornost na nedosljednost u objavljenom objašnjenju Agencije o izmjenama Tablice 
namjene, sa navedenim u Tablici namjene. 
 
Naime, u objašnjenju izmjena Tablice namjene navodi se kako je određivanje načina izdavanja dozvole i 
mogućnosti prijenosa ili najma određenog frekvencijskog pojasa određeno po radiofrekvencijskim 
pojasevima, dok se u Tablici namjene na primjer u istom radiofrekvencijskom pojasu 790-862 MHz u 
slučaju radiodifuzijske službe kao način izdavanja dozvole predviđeni su javni poziv/natječaj/javna 
dražba, dok je za pokretnu službu predviđena samo javna dražba. Uz već prethodno navedene razloge, a 
u skladu i sa objašnjenjem Agencije vezano uz izmjene Tablice namjene, smatramo kako nema razloga 
da se za ove dvije službe u istom radiofrekvencijskom pojasu definiraju različiti postupci dodjele, te stoga 
predlažemo da se i za pokretne službe u radiofrekvencijskom pojasu 790-862 MHz za način izdavanja 
dozvole navede javni poziv/natječaj/javna dražba. 
 
 
 
Hrvatski Telekom d.d. 

 
1 790-862 MHz, 880-890 MHz, 890-915 MHz, 925-935 MHz, 935-942 MHz, 942-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 

1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2120 MHz, 2120-2160 MHz, 2160-2170 MHz, 2500-2520 MHz, 2520-2655 MHz, 
2655-2670 MHz, 2670-2690 MHz, 3410-3500 MHz, 3500-3600 MHz, 3600-3800 MHz, 


