
 
 

 

 

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-344-03/17-11/562 

URBROJ: 376-05-3-20-13 

Zagreb, 4. ožujka 2020.  

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 

90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) i članka 47. stavka 4. 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 Tordinci i utvrđivanja visine 

naknade za pravo puta, pokrenutom na zahtjev Općine Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, Tordinci, 

zastupane po odvjetniku xx iz Vinovaca, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, 4. 

ožujka 2020., donosi 

 

 

RJEŠENJE 

 

 

Odbija se zahtjev Općine Tordinci za utvrđivanje infrastrukturnog operatora za elektroničku 

komunikacijsku infrastrukturu koja je izgrađena na nekretninama u vlasništvu Općine Tordinci, te 

utvrđivanje količine i vrste takve infrastrukture i visine naknade za pravo puta. 

 

 

Obrazloženje 

 

 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je 6. srpnja 2017. 

zahtjev Općine Tordinci (dalje: Općina) za izdavanjem rješenja u postupku utvrđivanja 

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. 

 

Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) dostavio je očitovanje da je infrastrukturni operator za postavljenu 

elektroničku komunikacijsku mrežu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu 

opremu na cijelom administrativnom području Općine i da se istom koristi, a 18. kolovoza 2017. 

dostavio je Elaborat za pravo puta broj 89/2017: geodetski elaborat katastra vodova za cjelokupnu 

EKI, za trasu kabelske kanalizacije, trase kabela u zemlji bez kabelske kanalizacije i trase nadzemnih 

kabela na cijelom administrativnom području Općine, Tablicu 1 (dalje: Elaborat), kompletan elaborat 

za pravo puta u tiskanom obliku, izvatke iz zemljišnih knjiga, Izjavu o korištenju EKI tri godine bez 

sudskog spora s vlasnicima nekretnina te Izvod iz poslovnih knjiga da se predmetna infrastruktura 

nalazi u poslovnim knjigama HT-a i da je sastavni dio bilance temeljnog kapitala. 

 

HAKOM je 22. srpnja 2019. i 23. siječnja 2020. naložio Općini dostavu dokaza o 

vlasništvu/suvlasništvu za nekretnine za koje se traži utvrđivanje visine naknade za pravo puta, uz 

uputu kako će HAKOM postupiti sukladno članku 47. stavku 4. Zakona o općem upravnom postupku 

(NN br. 47/09; dalje: ZUP), odnosno rješenjem će odbiti zahtjev Općine jer bez zatraženih dokaza 

nije moguće udovoljiti zahtjevu Općine. Do donošenja ovog rješenja Općina nije postupila po nalogu 

HAKOM-a i nije dostavila potrebne dokaze koji su važni za rješavanje upravne stvari.  
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Slijedom navedenog, HAKOM je temeljem članka 47. stavka 4. ZUP-a, riješio kao u izreci ovog 

rješenja. 

 

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. Odvjetnik xx, 32100 Vinkovci - poštom s povratnicom 

2. Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32214 Tordinci – poštom s povratnicom 

3. Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb – poštom s povratnicom 

4. U spis 


