KLASA: U
UP/I-080-033/18-02/02
URBROJ: 376-01-18--1
Zagreb, 199. lipnja 20118.
Temeljem članka 10. Zakona
Z
o ellektroničkim
m komunikaacijama (NN
N br. 73/08,, 90/11, 133
3/12, 80/13,,
71/14 i 722/17; dalje ZEK) i člaanka 44. Zaakona o usttanovama (N
NN 76/93, 29/97, 47//99, 35/08),,
Vijeće Hrvvatske reguulatorne ag
gencije za mrežne djeelatnosti (d
dalje: Vijećće) na svojjoj sjednicii
održanoj 19. lipnja 20018. donijelo
o je sljedećuu

ODLUKU
U
I.

Imeenuje se mrr. sc. Miran Gosta vršitteljem dužn
nosti ravnateelja Hrvatskke regulatorrne agencijee
za m
mrežne djellatnosti, s daanom 19. lippnja 2018. godine.

II.

o
će dužnost ravnatelja Hrvatske
H
reegulatorne agencije
a
zaa
Imeenovani iz točke I. obavljati
mreežne djelattnosti do im
menovanja ravnatelja Hrvatske regulatornee agencije za mrežnee
djelatnosti.

III.

Ova odluka sttupa na snaagu danom donošenja i objaviti će
ć se na innternetskim stranicamaa
Hrvvatske regullatorne agen
ncije za mreežne djelatn
nosti.
O
Obrazloženje

o
19
9. lipnja 20118. godine donijelo
d
Odluku kojom
m je razriješiilo dužnostii
Vijeće je nna sjednici održanoj
ravnatelja Hrvatske regulatorne
r
agencije zza mrežne djelatnosti (dalje: HA
AKOM) mr.. sc. Mariaa
Webera prrije isteka razdoblja
r
naa koje je im
menovan izz razloga što je svojim
m radom i ponašanjem
p
m
doveo u pittanje svoj ugled
u
i ugled
d HAKOM--a.
Budući ZE
EK ne proppisuje postu
upak imenoovanja vršiitelja dužno
osti ravnateelja HAKO
OM-a, ali u
članku 10.. stavku 11. ZEK prop
pisuje da s e na sva druga
d
pitanja u vezi s radom HA
AKOM-a naa
odgovarajuući način prrimjenjuju odredbe
o
Zakkona o ustan
novama, to su u ovom postupku primijenjenee
odredbe Zaakona o ustaanovama ko
oje nisu u suuprotnosti sa
s ZEK-om.
Vijeće je u skladu sa
s svojim zakonskim
z
ovlastima na
n sjednici 9/18 održžanoj 19. liipnja 2018..
vati mr. sc. Mirana Go
ostu vršiteljem dužnostti ravnateljaa HAKOM-većinom glasova odluučilo imenov
a.
Mr. sc. M
Miran Gostaa zaposlen je od 20003. godine u Hrvatsko
oj agenciji za telekom
munikacije,,
pravnom ppredniku HA
AKOM-a paa je od osnnivanja upozznat sa svim
m radnicimaa i radnim mjestima
m
tee
ustrojem, ddjelovanjem
m i propisim
ma HAKOM
M-a od početaka pa do
o danas. Faakultet elekttrotehnike i
računarstvaa završio jee 2003. god
dine, magisttrirao 2006
6. godine. Autor
A
i koauutor je 12 znanstvenih
z
h
radova s m
međunarodnoom recenzijjom te jednoog poglavljaa u knjizi. Govori
G
engleeski i njemaački jezik.

HRVAT
TSKA REGULATOR
RNA AGENCIJA ZA
A MREŽNE DJELA
ATNOSTI
Rob
berta Frangeša Mihanovića 9, 1011
10 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel:
T (01) 7007 007
7, Fax: (01) 7007 070 / www.hako
om.hr

U HAKOM-u je radio na poslovima od Projektanta u odjelu za radio i televiziju, preko Voditelja
Odsjeka za televiziju i Voditelja projekata pa do Višeg stručnjaka za planiranje radiodifuzije,
sudjelujući u svim važnijim projektima, kako odjela, tako nacionalnih i europskih projekata.
Slijedom prethodnog navedenog sukladno članku 44. Zakona o ustanovama, Vijeće je odlučilo kao
u izreci ove odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može tužbom tražiti sudska zaštita prava. Tužba
se podnosi nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Tonko Obuljen

Dostaviti:
1. Mr. sc. Miranu Gosti
2. U spis

