
 
 

 

 

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-344-03/15-11/547 

URBROJ: 376-05-3-20-29 

Zagreb, 30. ožujka 2020.  

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., u vezi sa člankom 28. stavkom 6. Zakona o elektroničkim 

komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) i članka 127. Zakona o općem 

upravnom postupku (NN br. 47/09) u postupku utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku 

komunikacijsku infrastrukturu koja je izgrađena na nekretninama u vlasništvu Općine Novigrad i 

utvrđivanja visine naknade za pravo puta, po službenoj dužnosti, Hrvatska regulatorna agencija za 

mrežne djelatnosti, donijela je 

 

 

RJEŠENJE 

 

 

I. Obnavlja se postupak utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku 

infrastrukturu koja je izgrađena na nekretninama u vlasništvu Općine Novigrad i utvrđivanja 

visine naknade za pravo puta, pokrenut na zahtjev Općine Novigrad.  

 

II. Poništava se Rješenje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (UP/I-344-03/15-

11/547, URBROJ: 376-05-3-20-25 od 5. ožujka 2020.). 

 

 

Obrazloženje 

 

 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je 26. studenog 2015. 

zahtjev Općine Novigrad (dalje: Općina) za utvrđivanje infrastrukturnog operatora za elektroničku 

komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu (dalje: EKI) koja je izgrađena na 

nekretninama u vlasništvu Općine te utvrđivanje visine naknade za pravo puta.  

 

HAKOM je rješenjem (KLASA: UP/I-344-03/15-11/547, URBROJ: 376-05-3-20-2) od 5. ožujka 

2020.) utvrdio da je HT infrastrukturni operator koji ima izgrađenu elektroničku komunikacijsku 

infrastrukturu i drugu povezanu opremu (dalje: EKI) na nekretninama koje su u vlasništvu Općine te 

da Općina ima pravo na godišnju naknadu za pravo puta od 26. studenog 2015. Rješenje je doneseno 

temeljem iznesenih dokaza u spisu predmeta i utvrđenog činjeničnog stanja. 

 

Nakon donošenja konačnog rješenja, stranke su u roku izvršenja iznijele nove činjenice i dokaze koji 

bi sami ili u svezi s već izvedenim i upotrijebljenim dokazima doveli do drugačijeg rješenja da su bili 

izneseni, odnosno upotrijebljeni u prijašnjem postupku.  

 

Slijedom navedenoga, potrebno je obnoviti postupak (KLASA: UP/I-344-03/15-11/547) po službenoj 

dužnosti, stoga je HAKOM temeljem članka 12. stavka 1. točke 11. ZEK-a i članka 127., u svezi s 

člankom 123. stavkom 1. točkom 1. i 2. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09), rješio 

kao u izreci ovog rješenja. 

 



2 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti 

upravni spor, što ne odgađa provedbu rješenja. Upravni spor može se pokrenuti podnošenjem tužbe 

Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja. 

 

 
 

RAVNATELJ 

mr. sc. Miran Gosta 

 

 

 

 

Dostaviti:  

1. Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, UP - osobna dostava 

2. Odvjetnik xx, 23000 Zadar, UP - osobna dostava 

3. Općina Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, 23312 Novigrad, UP – osobna dostava 

4. U spis 


