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Inspektor elektroničkih komunikacija Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, po 

provedenom inspekcijskom nadzoru nad operatorom MULTIMEDIJA KC d.o.o., Križevačka 

31, Koprivnica na temelju članka 46. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 

47/09), donosi  

 

 

RJEŠENJE  

 

 

Obustavlja se postupak inspekcijskog nadzora pokrenut po zahtjevu obrta za upravljanje 

nekretninama FILMAR d.o.o iz Varaždina nad operatorom MULTIMEDIJA KC d.o.o. iz 

Koprivnice. 

 

 

Obrazloženje  

 

Obrt za upravljanje nekretninama FILMAR d.o.o., Josipa Kozarca 53, Varaždin (dalje: 

FILMAR) podnio je 18. siječnja 2019. Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti 

(dalje: HAKOM) zahtjev za inspekcijskim nadzorom radi obustave prijama zemaljskih 

televizijskih programa suvlasnicima stambeno-poslovne zgrade u Koprivnici, Križevačka ulica 

31 (dalje: SZ). FILMAR navodi da je operator usluga prijenosa slike, govora i zvuka putem 

elektroničkih komunikacijskih mreža MULTIMEDIJA KC d.o.o., Križevačka 31, Koprivnica 

(dalje: Operator kabelske televizije), ujedno i prijašnji upravitelj SZ, 17. siječnja 2019. 

obustavio prijam zemaljskih televizijskih programa odnosno signala su/vlasnicima SZ, da ga je 

odmah, istoga dana u popodnevnim satima pozvao da ponovno omogući prijam signala 

su/vlasnicima SZ, ali bezuspješno te da je u odgovoru na poziv za ponovnom uspostavom 

signala izjavio da SZ nema zajednički antenski sustav (dalje: ZAS). Operator kabelske televizije 

je tvrdnju o nepostojanju ZAS-a u SZ iznio i u elektroničkoj poruci upućenoj HAKOM-u 24. 

siječnja 2019. te u daljnjem tijeku ovog postupka, navodeći kao razlog da ZAS nije niti 

predviđen postojećim projektom SZ.    

 

Inspektor elektroničkih komunikacija HAKOM-a je zaključkom od 30. siječnja 2019. odredio 

provođenja očevida u SZ. Na temelju činjeničnog stanja pronađenog tijekom obavljanja 

očevida 31. siječnja 2019. u SZ kao i na temelju uvida u glavni projekt SZ obavljenog 14. 

veljače 2019.  u Gradu Koprivnici, Upravni odjel za prostorno uređenje, utvrđeno je da SZ ima 

izgrađeni ZAS (projektna dokumentacija pohranjena uz uporabnu dozvolu za SZ), odnosno da 

SZ posjeduje fizičku infrastrukturu propisanu odredbom članka 24.a stavka 2. Zakona o 

elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: 

ZEK), iako ne u cijelosti. Naime, projektom je predviđeno korištenje postojećeg prijamnog 

kabelskog distribucijskog sustava (dalje: KDS), tj. priključenje na isti, za prijam zemaljskih 

televizijskih i satelitskih programa, ali ne i radijskih. Takvo tehničko rješenje je u vrijeme 

projektiranja i izgradnje predmetne SZ djelomično bilo u skladu s odredbom tada važećeg 

Zakona o telekomunikacijama (NN br. 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05), kojom je bila propisana 
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obveza investitora za izgradnjom ZAS-a za prijam radijskih i televizijskih programa te 

Pravilnika o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe za objekte i tehničku opremu kabelske 

televizije (NN br. 83/95 i 29/97), koji se na odgovarajući način primjenjivao i na ZAS. Navedeni 

pravilnik primjenjivao se do stupanja na snagu Pravilnika o tehničkim uvjetima za elektroničku 

komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN br. 155/09; dalje: Pravilnik o EKM 

zgradama) odnosno do 5. siječnja 2010., a koji je potom stavljen izvan snage 4. prosinca 2017. 

Pravilnikom o stavljanju izvan snage Pravilnika o tehničkim uvjetima za elektroničku 

komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN  br. 116/17).     

 

ZAS je skup tehničke opreme koja služi za izravan prijam radijskih i televizijskih programa i 

njihovu distribuciju korisnicima u stambenoj ili poslovnoj zgradi (ili na drugom manjem, 

ograničenom i zemljopisno neprekinutom području) putem KDS-a, uz uvjet da se distribucija 

programa ne obavlja u komercijalne svrhe tj. uz bilo kakvu naknadu od korisnika. Zajednička 

elektronička komunikacijska infrastruktura u zgradi mora se upotrebljavati sukladno 

predviđenoj namjeni, a tehničko rješenje KDS-a ne smije onemogućavati uporabu ZAS-a.  

 

Provedenim postupkom utvrđeno je da je Operator kabelske televizije, čija je oprema za 

pružanje usluga (prijamni antenski stup i glavna postaja) smještena u SZ od 2013. i putem koje 

obavlja distribuciju signala za područje Koprivnice, 17. siječnja 2019. obustavio prijam 

zemaljskih televizijskih programa su/vlasnicima SZ, odnosno uvjetovao omogućavanje prijama 

signala su/vlasnicima sklapanjem ugovora o korištenju kabelske televizije uz naplatu. Također, 

utvrđeno je da je Operator kabelske televizije idućeg dana, 18. siječnja 2019. u popodnevnim 

satima ponovno omogućio prijam zemaljskih televizijskih signala svim su/vlasnicima tj. ZAS 

vratio u prvobitno stanje sukladno njegovoj namjeni, što je potvrđeno i usmenom izjavom 

predstavnika su/vlasnika SZ i očitovanjem Operatora kabelske televizije od 27. veljače 2019.      

 

Nastavno na izneseno ne postoje više stvarne niti pravne pretpostavke za daljnje vođenje 

postupka, jer je Operator kabelske televizije ZAS vratio u prvobitno stanje, a Pravilnik o EKM 

zgradama, kojim je bilo definirano kako ZAS minimalno mora omogućavati neovisan prijam 

nekodiranih analognih i digitalnih, zemaljskih i satelitskih, radijskih i televizijskih difuzijskih 

signala odgovarajuće razine na mjestu zgrade, uz bitan uvjet da se distribucija ne obavlja u 

komercijalne svrhe tj. bez ikakve naknade od krajnjeg korisnika, stavljen je izvan snage 4. 

prosinca 2017. Također, utvrđenu nepravilnost koja bi bila iz nadležnosti inspektora 

elektroničkih komunikacija HAKOM-a, uzimajući u obzir zatečeno stanje odnosno činjenicu 

da investitor SZ nije izgradio ZAS u cijelosti sukladno ZEK-u, jer nije omogućio prijam 

radijskih programa, nije moguće otkloniti u ovom postupku. Naime, SZ je izgrađena 2007. pa 

radi nastupanja zastare iz članka 122. ZEK-a nije moguće daljnje postupanje, dok je za istu 

izdana uporabna dozvola 2007. i uvjerenje za uporabu građevine 2008. te nije dopušteno 

ponovno rješavanje u toj stvari. 

  

Stoga je valjalo na temelju članka 46. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 

47/09) riješiti kao u izreci rješenja. 

 

 

Uputa o pravnom lijeku:  
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u roku od 30 dana od primitka rješenja 

pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom na području kojeg tužitelj ima prebivalište, 

odnosno sjedište. 
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INSPEKTOR ELEKTRONIČKIH 

KOMUNIKACIJA 

 

Eduard Briški, dipl. ing. 

univ. spec. elect. comm. 
 

 

 

 

 

 

Dostaviti:  

1. MULTIMEDIJA KC d.o.o., Križevačka ulica 31, 48000 Koprivnica – UP-osobna dostava 

2. FILMAR d.o.o., Josipa Kozarca 53, 42000 Varaždin – UP-osobna dostava 

3. U spis 


