
 
 

 

 

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-344-08/19-03/01 

URBROJ: 376-05-3-19-18 

Zagreb, 6. lipnja 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 5. Zakona o općem upravnom postupku 

(NN br. 47/09), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 6. 

lipnja 2019. donosi 

 

 

 

RJEŠENJE 

 

 

Obustavlja se postupak rješavanja spora između trgovačkog društva Terrakom d.o.o. Zagreb, 

Radnička cesta 48 i trgovačkog društva Oktavijan d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 39, vezano za 

reguliranje troškova za korištenje uređenog prostora za telekomunikacijsku opremu na godišnjoj 

razini u kompleksu Centar 2000, Zagreb, Radnička cesta 37-39. 

 

 

 

Obrazloženje 

 

 

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

zahtjeva trgovačkog društva Terrakom d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 48 (dalje: Terrakom), od 23. 

siječnja 2019., postupak rješavanja spora radi reguliranja troškova za korištenje uređenog prostora 

za telekomunikacijsku opremu na godišnjoj razini u kompleksu Centar 2000, Zagreb, Radnička 

cesta 37-39. 

 

Predmetni postupak reguliran je odredbom članka 24.b Zakona o elektroničkim komunikacijama 

(NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17). 

 

U tijeku provođenja upravnog postupka Oktavijan d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 39 dostavio je 

četiri očitovanja (1. i 18. veljače 2019. te 8. i 14. ožujka 2019.), dok je Terrakom dostavio dva 

očitovanja (26. veljače 2019. i 4. travnja 2019.). 

 

U predmetnom postupku održana je usmena rasprava 15. svibnja 2019. Na usmenoj raspravi obje 

stranke su izjavile da postoji mogućnost mirnog rješavanja spora. Stoga je strankama dan rok od 8 

dana za mirno rješavanje spora. 

 

HAKOM je 24. svibnja 2019. zaprimio podnesak Terrakoma iz kojeg proizlazi kako je postignut 

dogovor o načinu i uvjetima pristupa kompleksu Centar 2000. 

 

Prema odredbi članka 46. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09; dalje: 

ZUP), propisano je da kad se tijekom postupka utvrdi da više ne postoje pravne pretpostavke za 

vođenje postupka, rješenjem će se obustaviti postupak. 



 

 

 

S obzirom da je u tijeku upravnog postupka utvrđeno kako je između stranaka postignut dogovor o 

načinu i uvjetima pristupa kompleksu Centar 2000, to više nisu ispunjene pravne pretpostavke za 

vođenje upravnog postupka te je, u smislu članka 46. stavka 5. 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. Terrakom d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb, poštom s povratnicom 

2. Oktavijan d.o.o., Radnička cesta 39, 10000 Zagreb, poštom s povratnicom 

3. U spis 


