
 
 

 

 

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-344-03/16-11/130 
URBROJ: 376-05-3-22-21 
Zagreb, 11. travnja 2022.  

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 
2. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09, 110/21) u postupku donošenja 
dopunskog/novog rješenja o utvrđivanju infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku 
infrastrukturu koja je izgrađena na nekretninama u vlasništvu Općine Vuka, pokrenutom na zahtjev 

Općine Vuka, zastupane po Zajedničkom odvjetničkom uredu xy, Osijek, Hrvatska regulatorna 
agencija za mrežne djelatnosti donijela je  

 

RJEŠENJE 

 
Obustavlja se postupak pokrenut na zahtjev Općine Vuka za donošenje dopunskog/novog rješenja o 
utvrđivanju Hrvatskog Telekoma d.d., Zagreb, Radnička cesta 21, infrastrukturnim operatorom za 
elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koja je izgrađena na nekretninama u vlasništvu Općine 

Vuka i za utvrđivanje visine naknade za pravo puta. 
 

Obrazloženje  
 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je 7. ožujka 2022.  
zahtjev Općine Vuka (dalje: Općina) za donošenje dopunskog/novog rješenja o utvrđivanju 
Hrvatskog Telekoma d.d., Zagreb, Radnička cesta 21 (dalje: HT) infrastrukturnim operatorom za 
elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu koja je izgrađena na 

nekretninama u vlasništvu Općine te utvrđivanju visine naknade za pravo puta, sukladno članku 28. 
stavku 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Općina je 8. travnja 2022. obavijestila HAKOM 
da odustaje od zahtjeva. Stoga je temeljem članka 46. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku 
(NN br. 47/09, 110/21), 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 

(elektronički potpisala ovlaštena osoba) 

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

2. Zajednički odvjetnički ured xy, 31000 Osijek, UP - osobna dostava  

3. U spis 


