
 
 

 

 

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-344-03/16-11/145 

URBROJ: 376-10-17-17 

Zagreb, 19. prosinca 2017. 

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o 

elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) i članka 100. 

st.1. 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 Sveti Petar Orehovec i utvrđivanja visine naknade za pravo puta, pokrenutom na 

zahtjev Općine Sveti Petar Orehovec, zastupane po Odvjetničkom uredu xx iz Rijeke, Hrvatska 

regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, donosi 

 

DJELOMIČNO RJEŠENJE 

 

 

I. Utvrđuje se da je Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 

infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu 

opremu izgrađenu na k.č. br. 1100, 1310, 1313/1, 1317, 1319, 132/2, 1320, 1326, 1327, 

1330, 1332, 1339, 1345, 1352, sve k.o. Bočkovec; k.č. br. 1436, 1980, 369/3, sve k.o. 

Finčevec; k.č. br. 1307/6, 1308/3, 1319, 1377, 1972/3, 2470, 2477, 2478, 2483, 2484, 

2485/1, 2488/1, 2490, 2491, 2493, 2494, 2497, 2502, 2503/1, sve k.o. Fodrovec; k.č. br. 

2130/2, 2134/2, 2135, 2138/1, 2139, 2142, 303, 354, 376/1, 419/1, 498/4, 506/2, 519/19, 

519/5, sve k.o. Gregurovec; k.č. br. 669/4, 679/3, 820, 852, 862, 864, 866, sve k.o. 

Gušćerovec; k.č. br. 1285, 1289, 1291, 1292, 1297, 1298, 1301, 1308, 1317, 1318, 39, sve 

k.o. Međa; k.č. br. 2093, 2096, 2097, 2100/1, 2101, 2103, 2104, 2105, 2106/5, 2114, 2115, 

371, 373, 582, 609, sve k.o. Miholec; k.č. br. 1374/9, 3348, 3365, 3375, 3382, 3387/1, 3389, 

3392, 3393, sve k.o. Mikovec; k.č. br. 1019, 1028/2, 1032, 1034, 887/3, sve k.o. Podvinje 

Miholečko; k.č. br. 2714/5, 2714/7, 2716/4, 2833, 4228/6, 4276, 4615, 4616, 4617, 4620, 

4621, 4622, 4627, 4628, 4633, 4638, 4642, 4656, 4658, 4659, 4660, 4663, 4669, 4676, 

4680, 4682, 4684, 4689, 4690, 4696, 4697, 4701, 4706, sve k.o. Sveti Petar Orehovec; k.č. 

br. 4204, 4374, 4379, 4380, 4381, 4382, 4387/2, 4419, 4420, sve k.o. Vojnovec; k.č. br. 

1501, 2857, 2860, 2863, 2864/1, 2864/2, 2879, 2880, 95/1, sve k.o. Zaistovec, a koje su u 

vlasništvu Općine Sveti Petar Orehovec. 

 

II. Elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu iz točke I. čine 

114,15 m²
 
trase kabelske kanalizacije te 2.690,56 m² trase elektroničkih komunikacijskih 

vodova u zemlji i nadzemnih elektroničkih komunikacijskih vodova, što je ukupno 2.804,71 

m². 

 

III. Utvrđuje se da visina naknade za pravo puta za nekretnine iz točke I., koju je Hrvatski 

Telekom d.d. obvezan plaćati Općini Sveti Petar Orehovec, iznosi 23.160,09  kuna godišnje, 

počevši od 31. ožujka 2016. Naknadu za prvu i drugu godinu potrebno je platiti u roku 8 

(osam) dana od primitka ovog djelomičnog rješenja. 
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Obrazloženje 

 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je 31. ožujka 2016. 

zahtjev Općine Sveti Petar Orehovec (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, sukladno članku 

28. stavku 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 

72/17; dalje: ZEK) i čl. 5. st. 1. Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta (NN 152/11, 151/14 i 

95/17; dalje: Pravilnik), te utvrđivanje (reviziju) visine naknade za pravo puta. Ovim zahtjevom 

Općina infrastrukturnom operatoru zabranjuje pristup na svim nekretninama koje su u vlasništvu, u 

posjedu ili pod upravljanjem Općine, i to sve dok se ne urede međusobni odnosi.  

 

S tim u svezi, inspektor elektroničkih komunikacija je 16. lipnja 2016. donio rješenje, KLASA: 

UP/I-344-03/16-11/145, URBROJ: 376-10/DČ-16-2 (HP) kojim je HT-u naložio da se pisanom 

izjavom očituje da li posjeduje izgrađenu EKI na administrativnom području podnositelja zahtjeva 

te da li je za istu infrastrukturni operator. Nadalje, ako jest infrastrukturni operator, HT-u je 

naloženo da u roku od 30 (trideset) dana dostavi HAKOM-u i Općini prijedlog ugovora ili 

sporazuma kojim se osigurava pravo nesmetanog pristupa, postavljanja, korištenja, popravljanja i 

održavanja svoje elektroničke komunikacijske mreže, elektroničke komunikacijske infrastrukture i 

druge povezane opreme na nekretninama koje su u vlasništvu ili pod upravom Općine, na cijelom 

administrativnom području Općine, nadalje da do 31. siječnja 2017. dostavi HAKOM-u i Općini 

kompletni geodetski elaborat na katastarskim podlogama, u digitalnom obliku, (vektorizirani 

digitalni katastarski plan) za cjelokupnu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, za trase 

kabelske kanalizacije, trase kabela u zemlji bez kabelske kanalizacije i trase nadzemnih kabela na 

cijelom administrativnom području Općine te da dostavi HAKOM-u tablicu s popisom svih 

katastarskih čestica na cijelom administrativnom području Općine na kojima ima postavljenu 

elektroničku komunikacijsku mrežu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu 

opremu s podatcima o vlasnicima ili upraviteljima predmetnih katastarskih čestica te količinama 

postavljene elektroničke komunikacijske infrastrukture na istima, a sve navedeno pod prijetnjom 

novčane kazne u visini propisanoj odredbom članka 142. ZUP-a. 

 

Dana 28. lipnja 2016. HT je dostavio očitovanje u kojem navodi kako je, sukladno točci 1. rješenja 

HAKOM-a od 16. lipnja 2016., utvrdio da je infrastrukturni operator za postavljenu elektroničku 

komunikacijsku mrežu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na 

cijelom administrativnom području Općine, da se istom koristi te je tom prilikom dostavio podatke 

o odgovornoj osobi za postupanje po predmetnom rješenju. 

 

Dana 14. srpnja 2016. HT je, sukladno rješenju od 16. lipnja 2016. dostavio prijedlog Ugovora o 

osnivanju prava služnosti, za nekretnine na kojima je položena EKI HT-a na administrativnom 

području Općine, prema trenutno dostupnim podatcima. 

 

U daljnjem tijeku postupka, uzimajući u obzir da sa HT-om nije bilo moguće urediti međusobne 

odnose na način koji bi bio prihvatljiv Općini, HAKOM je zaključkom KLASA: UP/I-344-03/16-

11/145, URBROJ: 376-10/AK-16-6 (HP) od 22. prosinca 2016. naložio HT-u dostavu izvedbeno 

tehničke dokumentacije za cijelo administrativno područje Općine. 

 

Na zahtjev HAKOM-a (zaključak od 22.12.2016.), HT je dostavio sljedeću dokumentaciju: 
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 geodetski elaborat na katastarskim podlogama u digitalnom obliku i tiskanom obliku 

(vektorizirani digitalni katastarski plan) za cjelokupnu EKI za trase kabelske kanalizacije, 

trase kabela u zemlji bez kabelske kanalizacije i trase nadzemnih kabela na cijelom 

administrativnom području Općine te tablice s popisom svih katastarskih čestica na cijelom 

administrativnom području Općine (2.2.2017.); 

 izjavu o korištenju EKI tri godine bez sudskog spora s upraviteljem općeg dobra ili 

vlasnicima nekretnina (2.2.2017.); 

 izvadak iz odluke da se predmetne infrastruktura nalazi u poslovnim knjigama HT-a i da je 

sastavni dio bilance temeljnog kapitala HT-a (2.2.2017.); 

 kompletan elaborat za pravo puta u tiskanom obliku (2.2.2017.); 

 tablice s popisom svih katastarskih čestica na cijelom administrativnom području Općine na 

kojima ima postavljenu EKI s podacima o vlasnicima ili upraviteljima predmetnih 

katastarskih čestica te količinama postavljene EKI na istima (2.2.2017.); 

 tablica 1 – obrazac u elektroničkom obliku s popisom kat. čestica Općine te s količinama 

postavljene EKI na istima (23.2.2017.). 

  

Općina je dostavila podnesak od 3.11.2017., uključujući Tablicu 1 s popisom svih nekretnina na 

kojima je izgrađena EKI, a za koje je utvrđeno da je ovlaštenik naknade za pravo puta.  

 

HT se na navedeni podnesak Grada očitovao 16.11.2017. navodeći kako Općina može zahtijevati 

naknadu samo za one nekretnine za koje se u trenutku podnošenja zahtjeva može aktivno 

legitimirati kao vlasnik nekretnine odnosno upravitelj općeg dobra, na temelju ovjerenih izvadaka iz 

zemljišnih knjiga. 

  

Dana 8.12.2017. Općina se očitovala na navode HT-a te navodi, kako su sve čestice iz „Tablice 1 

Sveti Petar Orehovec sve“ s upisima u stupcu 29,, a koju je HAKOM zaprimio 2. veljače 2017. 

zemljišnoknjižno vlasništvo Općine, kao što su bile i na dan kada je infrastrukturni operator 

dostavio izvornike zemljišnoknjižnih izvadaka u predmet ovog upravnog postupka, a i na dan 

podnošenja zahtjeva kojim je pokrenut ovaj upravni postupak (31. ožujka 2016.). Isto tako, Općina 

navodi kako održavanje usmene rasprave nije potrebito. 

 

Nadalje, dana 15. prosinca 2017. HT se očitovao kako u cijelosti ostaje pri svom očitovanju od 

16.11.2017., a na zahtjev HAKOM-a da se očituje o potrebi održavanja usmene rasprave, HT nije 

odgovorio.  

 

U ovom postupku HAKOM je na temelju cjelokupne dokumentacije utvrdio kako slijedi. 

 

Na temelju geodetskog elaborata, Tablice 1 koju je dostavio HT, i na kojoj je Općina označila 

nekretnine u svom vlasništvu, zemljišno knjižnih izvadaka za navedene nekretnine, HAKOM je 

utvrdio katastarske čestice na području Općine na kojima je izgrađena EKI HT-a, a za koje je 

uvidom u zemljišnu knjigu utvrđeno da su u vlasništvu Općine. Navedenu elektroničku 

komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu čine ukupno 2.804,71 m² trase kabelske 

kanalizacije, elektroničkih komunikacijskih vodova u zemlji i nadzemnih elektroničkih 

komunikacijskih vodova. 

 

Visina naknade za pravo puta za navedene nekretnine iznosi 23.160,09  kn godišnje, a utvrđena je 

na način da su zbrojene sve pojedinačne naknade definirane člankom 7. stavkom 1. Pravilnika, 

sukladno kategorizaciji nekretnina iz članka 6. stavka 2. Pravilnika.  
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Temeljem članka 5. stavka 4. Pravilnika, naknada se plaća od podnošenja zahtjeva za pokretanje 

ovog upravnog postupka, 31. ožujka 2016., a za prvu i drugu godinu, naknadu je potrebno platiti u 

roku osam dana od primitka djelomičnog rješenja.  

 

Nastavno na prigovor HT-a kako se Općina može pojaviti kao ovlaštenik prava na naknadu samo u 

odnosu na one nekretnine za koje je dokazao vlasništvo na temelju zemljišno-knjižnog stanja, 

HAKOM isti nije prihvatio iz razloga što je na infrastrukturnom operatoru teret dostave podataka o 

elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi koju je izgradio, odnosno koju koristi u smislu članka 

28. ZEK-a, a podatke o vlasništvu nekretnine na kojoj se nalazi elektronička komunikacijska 

infrastruktura moguće je dostaviti tek nakon što infrastrukturni operator dostavi sve podatke o 

svojoj infrastrukturi. HAKOM je primijenio članak 5. st. 2. Pravilnika kojim je propisano da zahtjev 

iz stavka 1. mora sadržavati podatke o podnositelju zahtjeva, operatoru za kojeg se pretpostavlja da 

je infrastrukturni operator i o nekretninama i/ili području za koje se podnosi zahtjev, dok je popis 

zemljišnoknjižnih čestica odnosno katastarskih čestica za koje se traži utvrđenje infrastrukturnog 

operatora i naknade za pravo puta te dokaz o vlasništvu nekretnine, odnosno dokaz da je podnositelj 

zahtjeva upravitelj općeg dobra, potrebno dostaviti prije dovršetka postupka. 

 

Temeljem članka 28. st. 4. ZEK-a i čl. 8. st. 1. Pravilnika, HT je obvezan plaćati Općini naknadu za 

pravo puta za EKI na nekretninama za koje je ovim djelomičnim rješenjem utvrđeno da su u njenom 

vlasništvu, a Općina je obvezna HT-u omogućiti pristup navedenim nekretninama radi postavljanja, 

korištenja, održavanja i pregleda EKI te uključenja ili isključenja korisnika.  

 

U odnosu na preostale čestice na kojima se nalazi HT-ova EKI, a za koje je HT u Elaboratu za 

pravo puta naveo da se nalaze na administrativnom području Općine, obzirom da vlasništvo Općine 

na istima ne proizlazi iz zemljišne knjige (zemljišnoknjižnih izvadaka), radi utvrđivanja 

izvanknjižnog vlasništva Općine na tim nekretninama naknadno će se provesti ispitni postupak i 

analizirati dokazi dostavljeni HAKOM-u. 

 

Slijedom svega navedenoga, HAKOM je temeljem članka 28. stavka 6. ZEK-a i članka 100. st. 1. 

ZUP-a, riješio kao u izreci ovog rješenja. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može 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. Mario Weber 

 

 

Dostaviti:  

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

2. Općina Sveti Petar Orehovec, po punomoćniku Odvjetnički ured xx, 51000 Rijeka – poštom s povratnicom 

3. U spis 


