
 
 

 

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI 

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr 

 

KLASA: UP/I-341-05/21-01/03 

URBROJ: 376-03-21-03 

Zagreb, 12. srpnja 2021. 

 

Na temelju članka 77. i 78. Zakona o željeznici (NN br. 32/19, 20/21) te članka 96. Zakona o općem 

upravnom postupku (NN br. 47/09), u postupku inspekcijskog nadzora nad upraviteljem 

infrastrukture, HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12, u pogledu provedbe članka 48. 

stavka 7. Zakona o željeznici (NN br. 32/19 i 20/21), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne 

djelatnosti po inspektoru za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u 

željezničkom prijevozu donosi 

 

 

RJEŠENJE 

 

 

I. Utvrđuje se da upravitelj infrastrukture HŽ Infrastruktura d.o.o. nije postupio sukladno 

članku 48. stavku 7. Zakona o željeznici (NN br. 32/19 i 20/21), na način da je izradio alat 

za informativni izračun naknade na temelju izvješća o mreži te ga objavio na svojoj mrežnoj 

stranici. 

 

II. Nalaže se upravitelju infrastrukture HŽ Infrastruktura d.o.o. da u roku od 90 dana od dana 

primitka rješenja izradi alat za informativni izračun naknade na temelju izvješća o mreži te 

ga objavi na svojoj mrežnoj stranici u skladu s člankom 48. stavkom 7. Zakona o željeznici 

(NN br. 32/19 i 20/21). 

 

III. Nalaže se upravitelju infrastrukture HŽ Infrastruktura d.o.o. da u roku od 3 dana od dana 

izvršenja naloga iz točke II. izreke ovoga rješenja dostavi na uvid dokaz o izvršenju istog 

Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti. 

 

 

Obrazloženje 

 

 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) po inspektoru za regulaciju 

tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu (dalje: inspektor) 

temeljem članka 77. Zakona o željeznici (NN br. 32/19 i 20/21, dalje: ZOŽ), provela je po službenoj 

dužnosti inspekcijski nadzor nad upraviteljem infrastrukture, HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb, 

Mihanovićeva 12, OIB: 39901919995 (dalje: nadzirana osoba). Inspekcijski nadzor  proveden je 

radi kontrole provedbe članka 48. stavka 7. ZOŽ-a. Naime, nadzirana osoba dužna je izraditi alat 

za informativni izračun naknade na temelju izvješća o mreži te ga objaviti na svojoj mrežnoj 

stranici. 

 

HAKOM je Zaključkom KLASA: UP/I-341-05/21-01/03, URBROJ: 376-03-21-1 od 17. lipnja 

2021. pokrenuo postupak inspekcijskog nadzora nad nadziranom osobom te je u tu svrhu zatraženo 

očitovanje i dokazi o provedbi članka 48. stavka 7. ZOŽ-a. Očitovanje nadzirane osobe zaprimljeno 

je 30. lipnja 2021. 
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Nadzirana osoba u svom očitovanju u bitnom navodi kako je dužna izraditi alat za informativni 

izračun naknade za minimalni pristupni paket i objaviti ga na mrežnoj stranici te da je postupak 

izrade alata za informativni izračun naknade za minimalni pristupni paket u tijeku. Ističe da su 

izrađene detaljne specifikacije za izradu informativnog izračuna naknade za minimalni pristupni 

paket i da će alat tj. aplikacija za informativni izračun naknade za minimalni pristupni paket biti 

izrađena vlastitim resursima. Zaključno, nadzirana osoba u svom očitovanju napominje kako  zbog 

nedostatka ljudskih resursa i postojanja drugih prioriteta u ovom trenutku ne može reći kada će 

aplikacija biti dovršena i objavljena na mrežnoj stranici. 

 

Temeljem dostavljenog očitovanja inspektor je utvrdio kako nadzirana osoba smatra da je dužna 

izraditi alat za informativni izračun naknade za minimalni pristupni paket i objaviti ga na mrežnoj 

stranici, dok se ne očituje za ostale naknade na temelju izvješća o mreži. Naime, člankom 5. 

stavkom 1. točkom 18. ZOŽ-a naknada je definirana kao naknada koja se plaća za željezničke 

usluge iz Priloga 2. ZOŽ-a. Također člankom 48. stavkom 7. ZOŽ-a definirana je obveza nadzirane 

osobe o izradi alata za informativni izračun naknade na temelju izvješća o mreži te njegovoj objavi 

na mrežnoj stranici. Dakle, obveza nadzirane osobe iz članka 48. stavka 7. ZOŽ-a odnosi se na sve 

naknade na temelju izvješća o mreži, a ne samo za minimalni pristupni paket. 

 

Slijedom svega navedenog zaključeno je kako nadzirana osoba nije postupila sukladno članku 48. 

stavku 7. ZOŽ-a, stoga je utvrđeno kao u točki I. izreke i naloženo kao u točkama II. i III. izreke 

ovog rješenja. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može u roku 30 dana od dana primitka istog 

pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom na području kojeg tužitelj ima prebivalište, odnosno 

sjedište.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb – UP osobna dostava 

2. U spis  

Inspektor za regulaciju tržišta željezničkih usluga 

i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu 

 

 

 

Ivica Škrtić, mag. ing. traff., univ. spec. oec. 


