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URBROJ: 376-05-3-21-07
Zagreb, 11.veljače 2021.
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 46. stavka
3. 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 Breznica i utvrđivanja visine naknade za pravo puta, pokrenutom na zahtjev
Općine Breznica, zastupane po Odvjetničkom društvu xy d.o.o iz Rijeke, Hrvatska regulatorna
agencija za mrežne djelatnosti donijela je
RJEŠENJE
Obustavlja se postupak pokrenut na zahtjev Općine Breznica za utvrđivanje Hrvatskog Telekoma
d.d., Zagreb, Radnička cesta 21, infrastrukturnim operatorom za elektroničku komunikacijsku
infrastrukturu koja je izgrađena na nekretninama u vlasništvu/pod upravljanjem Općine Breznica i za
utvrđivanje visine naknade za pravo puta.
Obrazloženje
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je 10. siječnja 2018.
zahtjev Općine Breznica (dalje: Općina) za utvrđivanje Hrvatskog Telekoma d.d., Zagreb, Radnička
cesta 21 (dalje: HT), infrastrukturnim operatorom za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i
drugu povezanu opremu (dalje: EKI) koja je izgrađena na nekretninama u vlasništvu/pod
upravljanjem Općine te utvrđivanje visine naknade za pravo puta, sukladno članku 28. stavku 6.
Zakona o elektroničkim komunikacijama.
Tijekom trajanja ovog postupka izrađena je i dostavljena dokumentacija o prostornom položaju
elektroničke komunikacijske infrastrukture HT-a, popis katastarskih čestica i čestica identifikacija iz
zemljišnih knjiga, površina koju zauzima elektronička komunikacijska infrastruktura HT-a, a na koju
se odnosi zahtjev, razvrstano po vrstama nekretnina i upisanim vlasnicima odnosno upraviteljima
općeg dobra. Nastavno na navedeno, Općina je pozvana da dostavi dokaze kojima dokazuje
vlasništvo nad nekretninama Općine te u razmijenjenoj Tablici 1, u stupcu 55, sa „DA“ označi sve
nekretnine/zapise za koje smatra da su u vlasništvu Općine. U slučaju da su odnosi Općine i
infrastrukturnog operatora uređeni putem neke druge pravne osnove (Ugovor o osnivanju prava
služnosti na javnim površinama) temeljem koje infrastrukturni operator plaća naknadu za korištenje
nekretnina Općine, Općini je naloženo dostaviti očitovanje o istome. Općina je pozvana da se
najkasnije do 20. siječnja 2021. očituje o traženom i dostavi dokaze jer će u suprotnom, HAKOM
sukladno članku 46. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku smatrati kako je Općina odustala
od zahtjeva.
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Obzirom da Općina nije dostavila traženo, HAKOM je temeljem članka 46. stavka 3. ZUP-a zaključio
da je Općina odustala od zahtjeva te je riješeno 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. Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, UP - osobna dostava
2. Odvjetničko društvo xy d.o.o., 51000 Rijeka, UP - osobna dostava
3. U spis
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