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Komentari Hrvatskog Telekoma d.d. na prijedlog izmjena i dopuna 

Plana dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze 

 

 

Zagreb, 29. siječnja 2015. godine 

 

U okviru javne rasprave koju je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: HAKOM) 

otvorila dana 14. siječnja 2015. godine o prijedlogu izmjena i dopuna Plana dodjele za frekvencijske pojaseve koji 

se koriste za mikrovalne veze za frekvencijska područja 18 GHz i 23 GHz, u nastavku iznosimo komentare 

Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje u tekstu: HT): 

 

Plan dodjele za frekvencijsko područje 23 GHz 

Prijedlogom izmjene Plana dodjele za frekvencijsko područje 23 GHz predlaže se novi kanalni raspored za kanale 
širine 56 MHz, na način da su novi kanali pomaknuti u odnosu na trenutno važeći kanalni raspored. 
 
Predloženom izmjenom kanalnog rasporeda u frekvencijskom području 23 GHz dobiva se dodatni kanal širine 56 
MHz, a kako se radi o frekvencijskom području u kojem postoji povećana potreba za kanalima veće širine, HT 
podržava predloženu izmjenu kanalnog rasporeda. 
 
Međutim, s obzirom da bi prihvaćanjem izmjena kanalnog rasporeda došlo do pomaka u odnosu na trenutno 
važeći kanalni raspored, temeljem kojeg postoje izdane važeće dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u 
mikrovalnoj vezi, molimo pojašnjenje postupka usklađenja postojećih dozvola s predloženim izmjenama kanalnog 
rasporeda u 23 GHz području. 
 
Ukoliko bi bilo potrebno provesti izmjene parametara pojedine mikrovalne veze u cilju usklađenja s izmijenjenim 
kanalnim rasporedom, te sukladno tome izmijeniti i postojeće dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, 
smatramo kako nositelji tih dozvola ne bi trebali snositi trošak izdavanja novih dozvola. 
 
Dodatno, u tom slučaju očekujemo da se pri dodjeli novih kanala operatoru vodi računa da te nove kanale 
podržavaju radijske jedinice koje su trenutno u radu na tim vezama. U suprotnom, izmjena parametara pojedine 
mikrovalne veze bi uzrokovala dodatne troškove operatorima jer bi se morale mijenjati radijske jedinice. U slučaju 
potrebe HT je spreman HAKOM-u dostaviti podatke o „sub-bandovima“ koje podržavaju radijske jedinice na 
predmetnim vezama. 
 
Ukoliko bi se neovisno o promjeni kanalnog rasporeda omogućilo korištenje postojećih mikrovalnih veza, bez 
potrebe za usklađivanje s izmijenjenim kanalnim rasporedom, sve do isteka važećih dozvola za uporabu 
radiofrekvencijskog spektra, molimo Vas da se takva mogućnost navede u Planu dodjele. 
 
S tim u vezi predlažemo dodavanje sljedeće rečenice u prijedlog Plana dodjele za frekvencijsko područje 23 GHz: 
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„Dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mikrovalnoj vezi izdane prije stupanja na snagu ovog Plana 
dodjele važe do isteka roka koji je naveden u dozvoli, uz uvjete utvrđene tim dozvolama.“  
 
Dodatno u slučaju omogućavanja rada pojedinih mikrovalnih veza do isteka valjanosti izdanih dozvola bez izmjena 
kanalnog rasporeda, molimo Vas da se u cilju izbjegavanja mogućih interferencija navede i pojašnjenje postupanja 
u slučaju ukoliko bi se na pojedinoj lokaciji nalazila već uspostavljena veza koja radi prema trenutnom važećem 
kanalnom rasporedu i izdanoj dozvoli, a namjerava se uspostaviti nova veza koja bi radila prema predloženom 
novom kanalnom rasporedu. 
 

 

Hrvatski Telekom d.d. 


