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Temeljem članka 14. stavka 4. i članka 130. stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 
br. 73/08; dalje u tekstu: ZEK), u skladu s člankom 5. stavkom 1., člankom 12. stavkom 1. točkom 
3., člankom 22. stavkom 3. Zakona o telekomunikacijama (NN br. 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05; 
dalje u tekstu: ZOT), člankom 202. Zakona o općem upravnom postupku (NN 53/91, 103/96, dalje 
u tekstu: ZUP), u postupku pokrenutom na zahtjev trgovačkog društva Optika Kabel TV d.o.o., 
Zaprešić, D. Švajcara 1, protiv trgovačkog društva HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, 
Savska cesta 32, radi zajedničke uporabe izgrađene telekomunikacijske infrastrukture, Vijeće 
Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: Vijeće Agencije) je na 
sjednici održanoj 26. siječnja 2009. godine donijelo sljedeće 
 

 
RJEŠENJE 

 
 

I. Odbija se zahtjev trgovačkog društva Optika Kabel TV d.o.o. od dana 28. siječnja 2008. godine 
za donošenjem privremenog rješenja kao neosnovan. 

 

II. Nalaže se trgovačkom društvu HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. i trgovačkom društvu Optika 
Kabel TV d.o.o. da u roku od 30 (trideset) dana od primitka ovog rješenja sklope Dodatak Ugovoru 
o najmu i uporabi slobodnog prostora u cijevima kabelske kanalizacije HT-a na predmetnoj trasi 
Okučani-Dubovec-Gređani-N.Varoš-Uskoci-S.Gradiška sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima 
pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme.  
 

III. Nalaže se trgovačkom društvu Optika Kabel TV d.o.o. da u roku od 60 (šezdeset) dana od dana 
sklapanja ugovora pod točkom II. izvede radove na realizaciji Tehničkog rješenja o tehničkoj 
mogućnosti upotrebe postojeće TK infrastrukture od studenog 2008. koje je dopunjeno Tehničkim 
rješenjem o tehničkoj mogućnosti upotrebe postojeće TK infrastrukture od 03. prosinca 2008. 
godine. 
 

IV. Tehnička rješenja iz točke III. privitak su i sastavni dio ovog rješenja. 
 

V. Ovo rješenje objavit će se u „Narodnim novinama“. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Hrvatska agencija za telekomunikacije (dalje u tekstu: HAT) je dana 28. siječnja 2008. godine 
zaprimila zahtjev trgovačkog društva Optika Kabel TV d.o.o. (dalje u tekstu: OK) u kojem isto 
navodi da je postavio optičke kabele u cijevi na dionici Okučani-Dubovec-Gređani-N.Varoš-
Uskoci-S.Gradiška (dalje u tekstu: predmetna trasa), a da je dana 17. siječnja 2008. godine izvršeno 
smetanje mirnog posjeda od strane trgovačkog društva HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. (dalje u 
tekstu: HT). Predlaže HAT-u da donese privremeno rješenje kojim se nalaže HT-u da trpi 
postavljanje optičkih kabela OK-a na način da će optički kablovi OK-a biti postavljeni na 
predmetnoj trasi. Uz navedeni zahtjev OK je dostavio rješenje Općinskog suda u Novoj Gradiški 
(posl. br. Ovr-51/08) o privremenoj mjeri kojom se zabranjuje HT-u izvođenje bilo kakvih radnji 
uklanjanja, otuđenja, uništavanja ili oštećenja optičkih kabela OK-a na predmetnoj trasi. 
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Slijedom navedenog, telekomunikacijski nadzornik je dana 28. siječnja 2008. godine obavio stručni 
nadzor nad OK-om. U sklopu stručnog nadzora OK se obvezao da će u tijeku istog dana uputit 
zahtjev HT-u za sklapanje Ugovora o zajedničkoj uporabi slobodne infrastrukture za predmetnu 
trasu te će presliku zahtjeva uputiti i HAT-u.  
  
HAT je dana 21. veljače 2008. godine zaprimio od OK-a dopunu zahtjeva za pokretanje upravnog 
postupka kojom OK proširuje predmetni zahtjev na način da traži od HAT-a da temeljem članka 22. 
stavka 1. do 4. ZOT-a donese rješenje kojim će u cijelosti zamijeniti dodatak Ugovoru o najmu i 
uporabi slobodnog prostora u cijevima kabelske kanalizacije HT-a za predmetnu trasu odnosno da 
donese rješenje kojim će naložiti HT-u da OK-u omogući korištenje slobodnog prostora u kabelskoj 
kanalizaciji, sukladno odredbama navedenog ugovora. Uz dopunu zahtjeva OK je dostavio presliku 
međusobne korespondencije. Iz korespondencije je vidljivo da je OK dopisom od dana 28. siječnja 
2008. godine uputio HT-u zahtjev za korištenje slobodnog dijela telekomunikacijske infrastrukture 
radi uvlačenja svjetlovodnog kabela 96 niti na predmetnoj trasi, ako je HT vlasnik odnosno ako HT 
raspolaže relevantnim dokazima kojima to potvrđuje.  
 
HT je dopisom od dana 30. siječnja 2008. godine odgovorio OK-u da njegov zahtjev smatra 
prijedlogom za mirno rješenje spora nastalog neovlaštenim izvođenjem radova na HT-ovoj 
telekomunikacijskoj infrastrukturi te da je HT, kao vlasnik, spreman sklopiti zahtijevani ugovor o 
najmu predmetne trase pod uvjetom da prije sklapanja ugovora zajednički utvrde položaj, vrstu i 
količinu kabela i radova koje je OK neovlašteno izveo.  
 
U odgovoru HT-u od dana 06. veljače 2008. godine, OK je naveo da predmet njihovog zahtjeva nije 
utvrđivanje naknade štete. OK je upozorio HT na odugovlačenje postupka te je naveo da će o 
svemu obavijestiti HAT i poduzeti radnje sukladno važećim propisima. HT u dopisu od dana 11. 
veljače 2008. godine upućenom OK-u navodi da smatra da ne postoji interes OK-a za mirno 
rješenje spora nastalog neovlaštenim izvođenjem radova OK-a na predmetnoj trasi. OK u svom 
dopisu od dana 12. veljače 2008. godine upućenom HT-u navodi da je i dalje zainteresiran za mirno 
rješenje spora.      
 

Slijedom navedenog, radi utvrđivanja osnovanosti zahtjeva HAT je temeljem članka 22. ZOT-a 
pokrenuo upravni postupak, stoga je podneskom od dana 26. veljače 2008. godine zatražio HT-ovo 
očitovanje na zahtjev OK-a. 
 

Dana 18. travnja 2008. godine HAT je zaprimio odgovor HT-a. HT osporava nadležnost Agencije 
za postupanje u ovoj stvari. Zatim, ističe neosnovanost navoda OK-a jer je HAT ovlašten postupati 
sukladno članku 22. ZOT-a u dva slučaja: ako vlasnik telekomunikacijske infrastrukture nije poznat 
odnosno ako vlasnik odbije sklopiti ugovor o zajedničkoj uporabi telekomunikacijske 
infrastrukture. U pogledu vlasništva HT-a nad telekomunikacijskom infrastrukturom koja je 
predmet postupka, HT je s trgovačkim društvom Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i 
održavanje državnih cesta sklopio ugovor dana 30. studenog 2007. godine o korištenju cestovnog 
zemljišta kojim je HT-u dano pravo na korištenje predmetnog cestovnog zemljišta u svrhu 
polaganja, korištenja i održavanja telekomunikacijske infrastrukture, čime je dokazano da je HT 
vlasnik telekomunikacijske infrastrukture što potvrđuje i izjava trgovačkog društva Hrvatske ceste 
d.o.o. od dana 21. siječnja 2008. godine. 
 

HT ističe da je dana 09. srpnja 2007. godine sklopio s OK-om standardni Ugovor o najmu i uporabi 
slobodnog prostora u cijevima kabelske kanalizacije HT-Hrvatskih kanalizacija d.d. (dalje u tekstu: 
ugovor) koji HT sklapa s operatorima i da je OK taj koji krši odredbe sklopljenog ugovora, budući 
je u ugovoru popisan postupak za unajmljivanje slobodnog prostora unutar kabelske kanalizacije. 
Prema odredbama tog ugovora, OK je prije uvlačenja kabela bio obvezan zatražiti od HT-a provjeru 
tehničkih mogućnosti te tehničko rješenje za uvlačenje kabela ali je OK uvukao svoje kablove 
samovlasno bez znanja HT-a, suprotno odredbama ugovora i pravila struke. HT stoga predlaže da 
HAT odbaci zahtjev za pokretanje upravnog postupka zbog nepostojanja ovlasti za postupanje u 
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sporu, podredno, obustavi upravni postupak do pravomoćnog okončanja parničnog postupka posl. 
br. P – 136/08 koji se vodi pred Općinskim sudom u Novoj Gradiški, pokrenut povodom tužbe HT-
a za smetanje posjeda (dalje u tekstu: parnični postupak). U nastavku, HT navodi da je Općinski sud 
u Novoj Gradiški dana 25. ožujka 2008. godine donio rješenje o osiguranju (posl.br. Ovr-86/08-7) 
kojim se zabranjuje OK-u izvođenje bilo kakvih daljnjih radova na uvlačenju svojih 
telekomunikacijskih kabela duž predmetne trase i da bi svako rješenje HAT koje bi eventualno 
nalagalo suprotno postupanje predstavljalo kršenje privremene mjere određene rješenjem o 
osiguranju Općinskog suda. 
 

Povodom zahtjeva OK-a, HAT je naložio trgovačkom društvu Combis d.o.o. (dalje u tekstu: 
Combis), kao stručnom suradniku, izradu tehničkog rješenja o tehničkoj mogućnosti upotrebe 
postojeće telekomunikacijske infrastrukture na predmetnoj trasi.  
 

Prva usmena rasprava od dana 29. svibnja 2008. godine je odgođena zbog nedolaska OK-a. Dana 
10. lipnja 2008. godine održana je druga usmena rasprava na kojoj su stranke u postupku predale 
svoja očitovanja na izrađeno tehničko rješenje Combis-a, koje im je HAT dostavio da se u roku 8 
dana očituju.  
 

HT u svom očitovanju od dana 09. lipnja 2008. godine navodi da ne prihvaća tehničko rješenje 
Combis-a za polaganje optičkog kabela jer se tehničko rješenje ne temelji na Uvjetima zajedničke 
uporabe izgrađene telekomunikacijske kanalizacije (dalje u tekstu: Uvjeti) koje je HAT donio 15. 
veljače 2008. godine. HT smatra da bi HAT trebao upravni postupak prekinuti budući se pitanje 
najma slobodnog prostora u izgrađenoj telekomunikacijskoj kanalizaciji ne može riješiti dok 
nadležni Općinski sud u Novoj Gradiški ne okonča parnični postupak. Slijedom čega HT smatra 
parnični postupak prethodnim pitanjem. HT ističe da se ovakvim postupanjem ugrožava 
međunarodni telekomunikacijski promet te uvlačenje kabela treba izvoditi primjenom tehničkih 
standarda.  
 

OK u očitovanju od dana 17. lipnja 2008. godine navodi da djelomično prihvaća tehničko rješenje 
Combis-a. U potpunosti odbacuje prijedloge HT-a u vezi s tehničkom mogućnosti upotrebe 
postojeće telekomunikacijske infrastrukture. OK ističe da je HAT nadležno regulatorno tijelo za 
obavljanje regulatornih i drugih poslova u okviru djelokruga i nadležnosti određenih ZOT-om te da 
je neosnovan navod HT-a da bi parnični postupak predstavljao prethodno pitanje budući da je za 
rješavanje ovog pitanja nadležan isključivo HAT. Tim više, u postupku pred Općinskim sudom u 
Novoj Gradiški raspravlja o pravu na posjed te činjenica je li  koja od stranaka imala ili ne pravo na 
posjed u trenutku uvlačenja optičkog kabela nije od važnosti za donošenje rješenja o zajedničkoj 
uporabi izgrađene telekomunikacijske infrastrukture sukladno članku 22. ZOT-a. OK napominje da 
je, i u slučaju postojanja vlasništva nad DTK, HAT obvezan donijeti rješenje povodom zahtjeva, a 
donošenjem pozitivnog rješenja u ovom slučaju ne bi postojao sukob između rješenja o osiguranju 
sukladno Ovršnom zakonu i rješenja sukladno ZOT-u. OK predlaže odbiti prijedlog HT-a za 
prekidom postupka, odbaciti prigovore HT-a na tehničko rješenje Combis-a te donijeti rješenje 
sukladno članku 22. ZOT-a. 
 

U podnesku od dana 19. lipnja 2008. godine HT navodi da tehničko rješenje Combis-a nije u 
potpunosti usklađeno s Uvjetima te da OK želi dobiti odobrenje HAT-a za već nelegalno realiziran 
kabel na predmetnoj dionici te da je kabel OK-a na predmetnoj dionici već realiziran i aktivan.    
 
Dana 29. rujna 2008. godine HT je dostavio Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije 
(pravnom slijedniku HAT-a, sukladno članku 131. ZEK-a), prijedlog svog tehničkog rješenja br. TR 
84/08 za predmetnu trasu. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: 
Agencija) je zatražila dopisom od 09. listopada 2008. godine od HT-a dopunu i usklađivanje HT-
ovog tehničkog rješenja s Uvjetima, na što HT nikada nije dostavio očitovanje. 
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Dana 18. listopada 2008. godine OK izvješćuje Agenciju da je u mogućnosti prihvatiti tehničko 
rješenje koje je bilo predmet usmene rasprave 10. lipnja 2008. godine (rješenje koje je izradio 
Combis) i koje je tada odbijeno od obje strane. Agencija nije prihvatila rješenje iz lipnja 2008. 
godine, dopisom od 27. listopada 2008. godine pozvala je OK da dostavi svoj prijedlog tehničkog 
rješenja usuglašenog s Uvjetima. 
 

OK je dana 12. studenog 2008. godine dostavio Agenciji svoj prijedlog tehničkog rješenja 
„Tehničko rješenje o tehničkoj mogućnosti upotrebe postojeće TK infrastrukture od studenog 2008. 

godine“. Za navedeno tehničko rješenje Agencija je utvrdila da ni ono nije u skladu s Uvjetima. 
Slijedom navedenog, Agencija je dopisom od 20. studenog 2008. godine ponovo pozvala OK da 
potpuno uskladi svoj prijedlog tehničkog rješenja s Uvjetima. OK je prihvatio primjedbe Agencije i 
dostavio ispravak tehničkog rješenja dopunom - „Tehničkim rješenje o tehničkoj mogućnosti 

upotrebe postojeće TK infrastrukture od 03. prosinca 2008. godine“ (dalje u tekstu: Tehnička 
rješenja) usklađena s Uvjetima.  
 
Agencija je održala usmenu raspravu dana 08. siječnja 2009. godine. Na usmenoj je raspravi OK 
izjavio da ostaje kod Tehničkih rješenja, protivi se prekidu upravnog postupka budući se pred 
Općinskim sudom ne raspravlja o vlasništvu nad DTK na predmetnoj trasi. 
 

HT je na usmenoj raspravi predložio da Agencija problem zajedničke uporabe telekomunikacijske 
infrastrukture riješi na način kako je HT to predložio u podnesku koji je dostavio na usmenoj 
raspravi dana 08. siječnja 2009. godine, a koji se odnosi na tehničko rješenje za polaganje optičkog 
kabela na predmetnoj trasi. Smatra da je njegov prijedlog u potpunosti usklađen s Uvjetima kojima 
se regulira obveza osiguravanja neophodnog rezervnog prostora ili servisnog prostora što je važno, 
jer je riječ o važnoj međunarodnoj trasi i smatra da je za servisiranje neophodno imati jednu praznu 
cijev.  
 

Sukladno nalogu Agencije na navedenoj usmenoj raspravi, OK je podneskom od dana 09. siječnja 
2009. godine istaknuo da su Tehnička rješenja u cijelosti usklađena s Uvjetima. Slijedom 
navedenog, OK se protivi prijedlozima HT-a iznesenim na raspravi i predlaže da Agencija donese 
rješenje sukladno ZOT-u i Uvjetima.  
 

Agencija je započela s detaljnom analizom spisa predmeta. Sukladno članku 130. ZEK-a: „Postupci 
započeti prema odredbama ZOT-a do dana stupanja na snagu ZEK-a dovršit će se prema odredbama 
ZOT-a i propisa donesenih na temelju tog zakona“, iznimno postupci će se dovršiti prema 
odredbama ZEK-a u slučaju kada je to povoljnije za stranku u postupku“. S obzirom da je ovaj 
upravni postupak započeo u siječnju 2008 godine, a odredbe članka 22. ZOT-a su povoljnije za 
stranku u postupku, Agencija primjenjuje odredbe ZOT-a. Isto tako, Uvjeti koji su se primjenjivali 
su stupanjem na snagu ZEK-a implementirani su u Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i 
zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (NN 154/08).  
  
U pogledu zahtjeva OK-a za donošenjem privremenog rješenja, Vijeće Agencije navodi da se 
privremeno rješenje, sukladno članku 217. ZUP-a, može donijeti kad je u određenoj upravnoj strani, 
prije završetka upravnog postupka, potrebno riješiti neke pravne odnose. Naime, OK je uz zahtjev 
za donošenjem privremenog rješenja od dana 28. siječnja 2008. godine dostavio HAT-u rješenje o 
osiguranju Općinskog suda u Novoj Gradiški od dana 24. siječnja 2008. godine kojim se zabranjuje 
HT-u izvođenje bilo kakvih radnji uklanjanja, otuđenja, uništavanja ili oštećenja optičkih kabela 
OK-a na predmetnoj trasi, kao i poduzimanje bilo kakvih drugih sličnih radnji kojima se nanosi ili 
bi se mogla nanijeti šteta na imovini OK-a. Stoga je Agencija, uzevši u obzir postojeće činjenice u 
utvrdila da se ne radi o stvarnoj potrebi da se privremenim rješenjem reguliraju određena pitanja, 
budući je OK već ishodio donošenje rješenja o osiguranju Općinskog suda u Staroj Gradiški kojim 
se zabranjuje HT-u izvođenje bilo kakvih radnji uklanjanja, otuđenja, uništavanja ili oštećenja 
optičkih kabela OK-a na predmetnoj trasi. Prema tome, Vijeće Agencije nije smatralo potrebnim 
donositi privremeno rješenje jer je sama svrha donošenja privremenog rješenja postignuta 
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donošenjem rješenja o osiguranju općinskog suda te da više nije postojala osnovana sumnja da će 
HT nastaviti s radnjama otuđenja ili uništenja kabela OK-a. 
 

Agencija napominje kako temeljem članka 22. ZOT-a potiče zajedničku uporabu izgrađene 
telekomunikacijske infrastrukture te da svaki operator ima pravo koristiti se izgrađenom 
telekomunikacijskom infrastrukturom u vlasništvu drugih pravnih ili fizičkih osoba uz naknadu 
stvarnih troškova, a na temelju sklopljenog ugovora. Iz međusobne korespondencije stranaka 
vidljivo je da je OK zahtjevom od dana 28. siječnja 2008. godine i dana 06. veljače 2008. godine 
zatražio od HT-a omogućavanje korištenja slobodnog dijela telekomunikacijske infrastrukture na 
predmetnoj trasi radi uvlačenja kabela 96 niti. Obzirom da je HT zahtjev OK-a cijenio kao prijedlog 
za mirno rješavanje spora nastalog neovlaštenim izvođenjem radova na HT-ovoj 
telekomunikacijskoj infrastrukturi, HAKOM je, sukladno korespondenciji stranaka, takvo 
postupanje HT-a smatrao odbijanjem zahtjeva OK-a za sklapanje ugovora za predmetnu trasu. 
Stoga je Agencija započela s utvrđivanjem postoje li odgovarajući tehnički uvjeti, inzistirajući u 
upravnom postupku da se izradi tehničko rješenje koje će u potpunosti biti usklađeno s Uvjetima, 
budući se isti i primjenjuju radi regulacije zajedničkog korištenja izgrađene telekomunikacijske 
infrastrukture. 
 

Vijeće Agencije ne može prihvatiti prigovor nenadležnosti koji je HT istaknuo, budući se je 
predmet upravnog postupka regulacija zajedničke uporabe izgrađene telekomunikacijske 
infrastrukture, a OK je zahtjev  utemeljio na članku 22. stavcima 1. i 2. ZOT-a. Naime, Agencija je 
kao nadležno regulatorno tijelo, obvezna osigurati poštovanje načela otvorenog pristupa 
telekomunikacijskoj mreži i infrastrukturi, osigurati i promicati djelotvorno i održivo tržišno 
natjecanje na telekomunikacijskom tržištu, s jednakim mogućnostima za sve sudionike na tržištu, te 
poticati djelotvornost ulaganja u telekomunikacijsku infrastrukturu. Stoga, Agencija potiče 
zajedničku uporabu izgrađene telekomunikacijske infrastrukture u svrhu zaštite zdravlja ljudi, 
zaštite okoliša i potreba primjerenijeg prostornog uređenja. Naime, članak 22. stavak 3. ZOT-a 
propisuje: «Ako vlasnik telekomunikacijske infrastrukture odbije sklopiti ugovor iz stavka 2. ovog 

članka, Vijeće Agencije će, na zahtjev koncesionara radiodifuzijskih usluga ili operatora, u roku od 

60 dana od dana podnošenja tog zahtjeva utvrditi postoje li odgovarajući tehnički uvjeti donijeti 

rješenje koje u cijelosti zamjenjuje taj ugovor». Iz navedenog je razvidna neosnovanost navoda HT-
a, budući je Vijeće Agencije izričito ovlašteno donijeti rješenje o zajedničkom korištenju izgrađene 
telekomunikacijske infrastrukture na predmetnoj dionici.   
 

Vijeće Agencije ističe da je poštivanjem načela otvorenog pristupa telekomunikacijskoj mreži i 
infrastrukturi u veljači 2008. godine donijelo Uvjete koji propisuju tehničke uvjete s ciljem 
rješavanja postojećeg stanja nastalog pri zajedničkom korištenju izgrađene telekomunikacijske 
infrastrukture na način da vlasnik infrastrukture obveže na iznajmljivanje, a operatora korisnika 
izgrađene infrastrukture obveže na postavljanje telekomunikacijskih kabela zakonitim putem na 
tehnički prihvatljiv način.      
 

U svezi prigovora HT-a o kršenju ugovora od dana 09. srpnja 2007. godine od strane OK-a, Vijeće 
Agencije iste smatra irelevantnima za ovaj upravi postupak, budući je Agencija ovlaštena rješavati 
samo sporove koji su u njezinoj nadležnosti, a ne sporove iz sudske nadležnosti u svezi 
problematike naknade štete.   
 

U svezi s prijedlogom HT-a o prekidu upravnog postupka temeljem članka 144. ZUP-a jer je u 
tijeku parnični postupak Vijeće Agencije ističe da je Agencija prilikom utvrđivanja materijalne 
istine uzela u obzir parnični postupak i smatra da eventualni čin smetanja posjeda OK-a nema 
značaja za ovaj upravni postupak. Parnični postupak radi rješavanja tužbenog zahtjeva vezanog uz 
smetanje posjeda provodi se kao hitan postupak pred općinskim sudom utvrđujući posljednji mirni 
posjed i čin smetanja, dok se pred Agencijom provodi upravni postupak u slučaju ako vlasnik 
telekomunikacijske infrastrukture odbije zahtjev koncesionara radiodifuzijskih usluga ili operatora 
za uporabom izgrađene telekomunikacijske infrastrukture. Agencija u roku od 60 dana od dana 
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podnošenja zahtjeva utvrđuje postoje li odgovarajući tehnički uvjeti za uporabom izgrađene 
telekomunikacijske infrastrukture i donosi rješenje koje u cijelosti zamjenjuje ugovor. Stoga je 
Vijeće Agencije u ovom upravnom postupku utvrdilo stanje stvari i prihvatilo Tehnička rješenja 
radi korištenja izgrađene telekomunikacijske infrastrukture koje nije u suprotnosti s rješenjem o 
smetanju posjeda. 
 

Članak 144. ZUP-a propisuje: «Ako organ koji vodi postupak naiđe na pitanje bez čijeg se rješenja 

na može riješiti sama stvar, a to pitanje čini samostalnu pravnu cjelinu za čije je rješenje nadležan 

sud ili koji drugi organ (prethodno pitanje), on može uz uvjete iz ovog zakona sam raspraviti to 

pitanje, ili postupak prekinuti dok nadležni organ to pitanje ne riješi...». Naime, upravno tijelo mora 
prekinuti upravni postupak kad naiđe na pitanje bez čijeg se rješavanja ne može riješiti sama 
upravna stvar. Iako smetanje posjeda predstavlja samostalnu pravnu cjelinu za čije rješavanje je 
nadležan sud, Vijeće Agencije ističe da za utvrđivanje odgovarajućih tehničkih uvjeta za korištenje 
telekomunikacijske infrastrukture i sklapanje ugovora nije prethodno potrebno riješiti pitanje 
posjeda jer, kako je već naglašeno, nadležnost Agencije se odnosi na zajedničku uporabu izgrađene 
telekomunikacijske infrastrukture, a ne na utvrđivanje prava vlasništva ili posjeda. Upravni tijelo je 
obvezno prekinuti upravni postupak kad se prethodno pitanje odnosi na postojanje kaznenog djela, 
na postojanje braka, na utvrđivanje očinstva ili kad je to zakonom određeno. U svim ostalim 
slučajevima upravno tijelo može ali ne mora, raspraviti svako drugo prethodno pitanje bez rješenja 
kojeg ne može riješiti upravnu stvar. Hoće li u takvim slučajevima upravno tijelo prekinuti postupak 
da bi sačekalo rješenje o prethodnom pitanju od nadležnog tijela, stvar je njegove ocjene koju mora 
temeljiti na svim okolnostima u konkretnom predmetu.   
 

Slijedom navedenom, Vijeće Agencije je temeljem članka 14. stavka 4. i članka 130. stavka 1. 
ZEK-a, u skladu s člankom 5. stavkom 1., člankom 12. stavkom 1. točkom 3., člankom 22. stavkom 
3. ZOT-a i člankom 202. ZUP-a riješilo kao u izreci ovog rješenja. 
 
 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom 
Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka. 
 

 
 

Klasa: UP/I-344-01/08-01/188 
Ur. broj: 376-10-08-32 
Zagreb, 26. siječnja 2009. godine 

 

 
 

 
                                                           PREDSJEDNIK VIJEĆA AGENCIJE  

                                                            Gašper Gaćina, dipl. ing. el. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dostaviti:  
- HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Savska cesta 32, 10 000 Zagreb – poštom s povratnicom 
- Odvjetničko društvo Čačić&Partners, Milana Sachsa 1/VI, 10 000 Zagreb – poštom s povratnicom 
- spis 


