
NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O MJERAMA ZA SMANJENJE TROŠKOVA 
POSTAVLJANJA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA VELIKIH BRZINA 

 
U skladu sa Zakonom o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", br. 90/11.) provedeno je savjetovanje s javnošću i zainteresiranom 
javnošću o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih 
komunikacijskih mreža velikih brzina.  
 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje zaprimljene primjedbe i prijedloge javnosti i zainteresirane javnosti u okviru javnog 
savjetovanja o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih 
komunikacijskih mreža velikih brzina, provedenog u razdoblju od 23. travnja do 21. svibnja 2015. godine, te očitovanja o prihvaćanju / 
neprihvaćanju istih. 
 

Redni 
broj 

Naziv dionika (pojedinac, 
organizacija, institucija) 

Tekst primjedbe/prijedloga 
Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja primjedbe ili 

prijedloga 

1. HRVATSKI TELEKOM d.d. 

U odnosu na opisani problem koji se 
namjerava riješiti donošenjem Zakona 
o mjerama za smanjenje troškova 
postavljanja elektroničkih 
komunikacijskih mreža velikih brzina             
pod alinejom 1. Nacrta prijedloga 
iskaza o procjeni učinaka propisa za 
Zakon o mjerama za smanjenje 
troškova postavljanja elektroničkih 
komunikacijskih mreža velikih brzina (u 
daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga 
iskaza) u odnosu na postupke u vezi s  
gradnjom nove elektroničke 
komunikacijske infrastrukture (EKI), 
predlaže se donošenje novog zakona 
kojim bi se sustavno uredilo prostorno 
planiranje, gradnja, korištenje i 

Prijedlog nije prihvaćen. Prijedlog se općenito 
odnosi na donošenje novog propisa iz područja 
gradnje i prostornog uređenja, kao i propisa iz 
područja državne izmjere i katastra nekretnina u 
odnosu na tzv. linijsku infrastrukturu, te stoga nije 
u vezi s Nacrtom prijedloga iskaza. Naime, propisi 
iz područja gradnje i prostornog uređenja, te 
državne izmjere i katastra nekretnina nisu u 
djelokrugu ovoga Ministarstva, kao stručnog 
nositelja izrade Nacrta prijedloga Zakona o 
mjerama za smanjenje troškova postavljanja 
elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina 
(u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga Zakona). 
 
Međutim, uvođenje dostupnosti i transparentnosti 
osnovnih podataka o postojećoj fizičkoj 
infrastrukturi mrežnih operatora putem 
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održavanje, kao i registracija u 
posebnom jedinstvenom javnom 
registru – katastru vodova, linijskih 
infrastrukturnih građevina, ali i koridora 
u kojem jesu ili će biti takve građevine, 
čime bi se povećala dostupnost 
potrebnih informacija o infrastrukturi 
nadležnim tijelima. 
 

jedinstvene informacijske točke jedan je od ciljeva 
donošenja ovoga Zakona.  

2. HRVATSKI TELEKOM d.d. 

U odnosu na opisani problem pod 
alinejom 2. Nacrta prijedloga iskaza, u 
vezi s neučinkovitosti i nedostatnosti 
korištenja postojeće infrastrukture 
kojom upravljaju tzv. sektorski 
operatori predlaže se: 
 
1. uvođenje obveze pristupa svim 
sektorskim operatorima u skladu s 
načelom zajedničkog korištenja 
slobodnog prostora na način da su svi 
sektorski operatori obvezni dati 
slobodni prostor drugim sektorskim 
operatorima na korištenje pod 
nediskriminirajućim uvjetima, 
 
2. ubrzana uspostava jedinstvene baze 
podataka o postojećoj fizičkoj 
infrastrukturi. 

Prijedlog nije prihvaćen. Pojam tzv. sektorskih 
operatora korišten je za potrebe Nacrta prijedloga 
iskaza te obuhvaća upravitelje infrastruktura za 
opskrbu plinom, strujom, sustavima odvodnje i 
kanalizacijskim sustavima, toplinskom 
infrastrukturom te infrastrukturom za usluge 
prijevoza. Opći cilj ovoga normativnog rješenja je 
smanjenje troškova i olakšavanje postavljanja 
elektroničkih komunikacijskih mreža velikih 
brzina, što se namjerava postići, uz ostalo, i 
povećanjem zajedničkog korištenja postojeće 
fizičke infrastrukture te uvođenjem obveze 
davanja pristupa fizičkoj infrastrukturi mrežnim 
operatorima na temelju razumnog zahtjeva 
operatora javne komunikacijske mreže. 
Predložena izmjena, kojom bi se uvela obveza  
davanja pristupa fizičkoj infrastrukturi i kada su 
podnositelji zahtjeva za pristup tzv. sektorski  
operatori, koji nisu operatori javne komunikacijske 
mreže i nemaju namjeru polagati elektroničku 
komunikacijsku mrežu velikih brzina, nije predmet 
uređivanja ovoga Nacrta prijedloga Zakona. 
 
Krajnji rok za uspostavu jedinstvene informacijske 
točke, putem koje će biti dostupni podaci o 
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postojećoj fizičkoj infrastrukturi mrežnih 
operatora, određen je člankom 4. stavkom 2. 
Direktive 2014/61/EU do 1. siječnja 2017. godine. 
 

3. HRVATSKI TELEKOM d.d. 

U odnosu na opisani problem pod  
alinejom 3. Nacrta prijedloga iskaza, 
koji se odnosi na nekoordiniranost sa 
sektorskim operatorima prilikom 
postavljanja elektroničkih 
komunikacijskih mreža, predlaže se 
uvođenje obveze obavješćivanja svih 
sektorskih operatora (uključivo 
operatore elektroničkih komunikacijskih 
mreža) o planiranom izvođenju 
građevinskih radova, uz poziv drugim 
sektorskim operatorima da sudjeluju u 
investiciji gradnje u svrhu obuhvata 
svih radova jednim projektom, odnosno 
dozvolom čime se postiže veća 
efikasnost gradnje i smanjivanje 
pripadajućih troškova. 
 

Ovaj prijedlog razmotrit će se prigodom pripreme 
Nacrta prijedloga Zakona. 

4. HRVATSKI TELEKOM d.d. 

U odnosu na opisani problem pod 
alinejom 4. Nacrta prijedloga iskaza, 
koji se odnosi na netransparentnost, 
dugotrajnost i složenost postupka kod 
pribavljanja dozvola za postavljanje 
elektroničkih komunikacijskih mreža 
velikih brzina, predlaže se: 
 
1. izmjena postojećih ili donošenje 
posebnih propisa iz područja gradnje i 
prostornog uređenja u cilju 

Prijedlog nije prihvaćen. Jedan od ciljeva 
Nacrta prijedloga Zakona jest ubrzavanje 
postupka u vezi s izdavanjem dozvola potrebnih 
za postavljanje elektroničkih komunikacijskih 
mreža velikih brzina, što se postiže 
objedinjavanjem svih informacija putem 
jedinstvene informacijske točke, primjerice o 
dokumentaciji koju je potrebno prikupiti u svrhu 
izdavanja dozvola za građevinske radove, koji se 
izvode u cilju postavljanja elektroničkih 
komunikacijskih mreža velikih brzina. 



4 
 

pojednostavljenja administrativnih 
procedura za ishođenje potrebnih 
dozvola za postavljanje elektroničkih 
komunikacijskih mreža velikih brzina, 
 
2. primjenu postojećeg Pravilnika o 
jednostavnim i drugim građevinama i 
radovima proširiti i na tehnologiju mini- 
i mikro-rovova, čime bi se omogućila 
ubrzana gradnja pristupne elektroničke 
komunikacijske mreže velikih brzina 
bez građevinske dozvole, u skladu s 
glavnim projektom, te na ulične 
ormariće za smještaj elektroničke 
komunikacijske opreme oslonjene na 
tlo, maksimalne površine do 3 m2 i 
visine do 2 m na trasi ili koridoru 
kabelske kanalizacije. 
 

 
Također, ovaj se prijedlog odnosi na izmjenu 
propisa iz područja gradnje i prostornog uređenja, 
koji nisu u djelokrugu ovoga Ministarstva, kao 
stručnog nositelja izrade Nacrta prijedloga 
Zakona, te nije u vezi s Nacrtom prijedloga 
iskaza, koji je bio predmet javnog savjetovanja. 
 

5. HRVATSKI TELEKOM d.d. 

U odnosu na opisani problem pod 
alinejom 5. Nacrta prijedloga iskaza, 
koji se odnosi na nepostojanje ili 
neadekvatnost elektroničkih 
komunikacijskih instalacija i fizičke 
infrastrukture unutar zgrade te otežan 
pristup operatorima elektroničkih 
komunikacijskih mreža, predlaže se 
zakonom obvezati vlasnike/stanare 
zgrade da omoguće izvođenje radova 
nužnih za postavljanje elektroničkih 
komunikacijskih mreža velikih brzina, 
bez razlike radi li se o novim ili starim 
zgradama, uz prijedlog normiranja u 
zakonu kućnih instalacija koje 

Ovaj prijedlog nije u vezi s Nacrtom prijedloga 
iskaza, koji je bio predmet javnog savjetovanja, 
već se odnosi na konkretan prijedlog sadržaja 
odredbe Nacrta prijedloga Zakona. Slijedom 
navedenog, ovaj prijedlog razmotrit će se 
prigodom pripreme Nacrta prijedloga Zakona. 
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postavljaju svi operatori (i sektorski 
operatori, i operatori elektroničkih 
komunikacijskih mreža velikih brzina). 
 

6. HRVATSKI TELEKOM d.d. 

Predlaže se izmjena Zakona o 
uređivanju imovinsko pravnih odnosa u 
svrhu izgradnje infrastrukturnih 
građevina i Zakona o cestama u dijelu 
naknada za korištenja javnih površina 
u vlasništvu Republike Hrvatske ili 
jedinica lokalne i područne (regionalne)  
samouprave, na način da se obveza 
odnosi na sve subjekte pod istim 
uvjetima, neovisno o vlasničkoj 
strukturi. 
 

Prijedlozi nisu prihvaćeni. Ovi prijedlozi nisu u 
vezi s Nacrtom prijedloga iskaza, koji je bio 
predmet javnog savjetovanja. 
 
Također, treba naglasiti da Zakon o uređivanju 
imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje 
infrastrukturnih građevina nije u djelokrugu ovoga 
Ministarstva, kao stručnog nositelja izrade Nacrta 
prijedloga Zakona. 
 
Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o cestama, koji je Vlada Republike 
Hrvatske uputila Hrvatskome saboru na 
donošenje 2. srpnja 2015. godine, obuhvaćene su 
i odnosne odredbe, na način da se brišu važeće 
odredbe članka 86. stavaka 2., 3. i 4. Zakona o 
cestama (“Narodne novine“, br. 84/11., 22/13., 
54/13., 148/13. i 92/14.), kojima je propisano da 
se za osnivanje prava služnosti ili prava građenja 
na javnoj cesti ne plaća naknada za navedena 
prava ako je komunalna građevina ili komunalna 
instalacija u isključivom vlasništvu Republike 
Hrvatske ili jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, odnosno pravne osobe 
u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike 
Hrvatske ili jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 
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7. HRVATSKI TELEKOM d.d. 

Predlaže se smanjenje naknada za 
pravo puta te naknada za pravo 
služnosti i pravo građenja na javnoj 
cesti, kao i osnivanje koordinacijskog 
radnog tijela u sastavu državnih tijela i 
predstavnika operatora elektroničkih 
komunikacijskih mreža, koji bi 
konkretizirali zakonske mjere za 
izmjenu drugih propisa koji su u 
izravnoj i neizravnoj vezi s 
postavljanjem elektroničkih 
komunikacijskih mreža. 

Prijedlozi nisu prihvaćeni. Ovi prijedlozi nisu u 
vezi s Nacrtom prijedloga iskaza, koji je bio 
predmet javnog savjetovanja. 
 
Određivanje visine naknade za pravo puta, u 
skladu s člankom 29. Zakona o elektroničkim 
komunikacijama (“Narodne novine“, br. 73/08., 
90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.), u nadležnosti je 
Hrvatske regulatorne agencije za mrežne 
djelatnosti (HAKOM) te se uređuje provedbenim 
propisom HAKOM-a i nije predmet uređivanja 
ovoga Nacrta prijedloga Zakona. 
 
Također, sudjelovanje svih zainteresiranih osoba, 
odnosno javnosti i zainteresirane javnosti, 
osigurano je u postupcima javnih savjetovanja 
prigodom izmjena i dopuna odgovarajućih 
zakonskih i podzakonskih propisa. 
 

 


