
 
 

 

 

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI 

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr 

KLASA: UP/I-344-03/18-11/200 

URBROJ: 376-10-19-45 

Zagreb, 21. ožujka 2019. 

 

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 

90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), te članka 46. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku 

(NN br. 47/09), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 21. 

ožujka 2019. donosi 

 

 

 

RJEŠENJE 

 

 

 

I. Obustavlja se postupak ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture na 

administrativnom području Grada Bjelovara, u dijelu koji se odnosi na trgovačko društvo 

OT- Optima Telekom d.d. Zagreb, Bani 75a. 

 

II. O postupku ozakonjenja, u dijelu koji se odnosi na preostala trgovačka društva, odluka će se 

donijeti nakon okončanja postupka. 

 

 

 

Obrazloženje 

 

 

 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) pokrenula je, na temelju 

zahtjeva infrastrukturnog operatora, trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Roberta 

Frangeša Mihanovića 9 (dalje: HT), od 1. veljače 2018., postupak ozakonjenja elektroničke 

komunikacijske infrastrukture na administrativnom području Grada Bjelovara. 

 

U postupku koji je prethodio postupku ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture na 

administrativnom području Grada Bjelovara, HT je dopisom od 13. ožujka 2017. pozvao OT- 

Optima Telekom d.d. Zagreb, Bani 75a (dalje: Optima) i H1 Telekom d.d. Zagreb, Planinska 2 

(dalje: H1) da prijave svoje kabele za koje nemaju sklopljen pojedinačni ugovor o zajedničkom 

korištenju kabelske kanalizacije. 

 

HAKOM je 1. kolovoza 2017. od Optime zaprimio Obavijest prema kojoj je Optima univerzalni 

pravni slijednik pripojenog društva H1, koje prestaje postojati kao pravna osoba i operator javnih 

komunikacijskih usluga. 

 

Predmetni postupak reguliran je odredbom članka 16. Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i 

zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 

br. 36/16; dalje: Pravilnik). 

 



 

 

Nadalje, u tijeku provođenja upravnog postupka HT je, 6. studenoga 2018., dostavio podnesak u 

kojem u odnosu na Optimu povlači zahtjev za provođenjem postupka ozakonjenja elektroničke 

komunikacijske infrastrukture na administrativnom području Grada Bjelovara. 

 

Prema odredbi članka 46. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09; dalje: 

ZUP), propisano je da ako stranka odustane od zahtjeva, donijet će se rješenje o obustavi postupka. 

 

S obzirom da je u tijeku upravnog postupka HT povukao zahtjev u odnosu na Optimu, to je u smislu 

članka 46. stavka 2. ZUP-a, valjalo riješiti kao u izreci ovog rješenja. 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim 

upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. 

 

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Tonko Obuljen 

 

 

 
Dostaviti: 

1. Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, Osobnom dostavom 

2. OT- Optima Telekom d.d., Bani 75a, 10010 Zagreb, poštom s povratnicom 

3. U spis 


