KLASA: U
UP/I-080-033/18-02/01
URBROJ: 376-01-18--1
Zagreb, 199. lipnja 20118.
Na temeljuu članka 11.. stavka 1. točke
t
3. Zakkona o elek
ktroničkim komunikacij
k
ijama (Naro
odne novinee
broj 73/08, 90/11, 1333/12, 80/13, 71/14 i 722/17, dalje u tekstu: ZE
EK), Vijećee Hrvatske regulatornee
agencije zaa mrežne djelatnosti naa sjednici oddržanoj 19. lipnja 2018. donijelo jee sljedeću

O
ODLUKU
U
I.

Razzrješuje se mr.sc. Marrio Weber s dužnosti ravnatelja Hrvatske
H
reegulatorne agencije zaa
mreežne djelatnnosti, s dano
om 19. lipnjja 2018., a temeljem
t
od
dluke Vijećaa Hrvatske regulatornee
ageencije za mrrežne djelatn
nosti.

II.

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

Vijeće Hrvvatske reguulatorne agencije za mrrežne djelattnosti (daljee u tekstu: H
HAKOM) je
j dana 30..
travnja 20118. zaprimiilo zahtjev Sindikata
S
dr
državnih i lo
okalnih služžbenika i naamještenikaa Republikee
Hrvatske ((dalje u teksstu: SDLSN
N-a) za razrrješenjem raavnatelja HAKOM-a
H
m
mr. sc. Marria Webera..
Predsjednikk Vijeća HAKOM-a
H
je na 7/18 ssjednici Vijjeća HAKO
OM-a, održaanoj 24. svibnja 2018..
kao dodattnu 6. točkku dnevnog
ga reda uvvrstio „Utv
vrđivanje po
ostojanja rrazloga za razrješenjee
ravnatelja H
HAKOM-aa sukladno odredbama
o
Z
Zakona o ellektroničkim
m komunikaacija.“
Vijeće HA
AKOM-a prrovelo je raaspravu naa 7/18 sjedn
nici Vijeća o točki 6.. dnevnoga reda te jee
jednoglasnno usvojen prijedlog
p
daa se od ravnaatelja HAK
KOM-a traži očitovanje na navode navedene u
dopisu SD
DLSN-a u rooku od 10 dana od urručenja zah
htjeva Vijećća HAKOM
M-a s obziro
om da se u
prijedlogu iznosi teška optužbaa na rad raavnatelja koja
k
je potk
krepljena ddostavom pravomoćne
p
e
prekršajne presude broj: Gž-3327
7/15 od 25. siječnja 20
017. u kojoj je ravnatellj proglašen
n krivim štoo
z
nadzor
n
nad uutemeljenjeem i djelovaanjem sindikkata u HAK
KOM-u.
je pokušaoo i ostvario zabranjeni
Vijeće HA
AKOM-a je dopisom od
d 1. lipnja 22018., koji je dostavljeen ravnateljju HAKOM
M-a, dana 4..
lipnja 20188., zatražiloo pisano očitovanje u rooku od deseet (10) danaa ravnatelja mr. sc. Maaria Weberaa
vezano uz navode SD
DLSN-a. Slijjedom naveedenog, suk
kladno člank
ku 44. Zakoona o ustano
ovama (NN
N
76/93, 29/997, 47/99, 35/08)
3
prijee donošenjaa odluke o razrješenju,
r
ravnatelju je dana mo
ogućnost daa
se izjasni o razlozima za razrješen
nje.
Ravnatelj sse pisano očitovao
o
Vijjeću HAKO
OM-a 13. lip
pnja 2018. i u svom oččitovanju navodi
n
kakoo
osporava sve navodee SDLSN-a, smatrajuući kako izzneseni navodi za raazrješenjem
m ravnateljaa
HAKOM-aa predstavlj
ljaju neistin
ne i klevetee te isti do
opis smatraa pamfletom
m Sindikatta. Nadalje,,
ravnatelj ssmatra kakoo traženje očitovanja na pamflett udruge ko
oja nema ššto tražiti u odnosimaa
između tijeela HAKOM
M-a i predstavlja postuupak zastraššivanja kako bi se neoopravdanim optužbamaa
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utjecalo na njegov profesionalni rad zbog čega traži da se o tome očituje ovlaštena osoba za
primanje i rješavanje pritužbi vezano uz zaštitu dostojanstva radnika.
Vijeće HAKOM-a je na sjednici održanoj 19. lipnja 2018. raspravljalo o prijedlogu za razrješenje
ravnatelja HAKOM-a na kojoj je jednoglasno donijelo odluku o razrješenju ravnatelja HAKOM-a
mr. sc. Maria Webera iz razloga propisanih člankom 11. stavak 1. točka 3. Zakona o elektroničkim
komunikacijama, Narodne novine broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17 (dalje u tekstu:
ZEK) tj. da je svojim radom i ponašanjem doveo u pitanje svoj ugled i ugled Agencije (HAKOMa). Vijeće HAKOM-a smatra da, uvažavajući činjenicu da je člankom 60. Ustava Republike
Hrvatske propisano kako se radi zaštite svojih gospodarskih i socijalnih interesa, svi zaposleni
imaju pravo osnivati sindikate i slobodno u njih stupati i iz njih istupati, Ustav Republike Hrvatske
kao temeljni pravni akt Republike Hrvatske propisao je slobodu sindikalnog udruživanja i
njegovoga rada te je time isti, dobio Ustavnu zaštitu sindikalnog udruživanja.
Ujedno, treba uzeti u obzir kako je sukladno članku 7. stavak 2. ZEK-a osnivač HAKOM-a
Republika Hrvatska koja donosi pozitivne propise Republike Hrvatske i koja kao socijalni partner
vodi socijalni dijalog sa sindikatima poštujući Ustav Republike Hrvatske i Zakon o radu.
Ustavom Republike Hrvatske propisano je da je svatko dužan držati se Ustava i prava i poštivati
pravni poredak Republike Hrvatske. HAKOM kao Agencija s javnim ovlastima i proračunski
korisnik mora voditi socijalni dijalog koji je neophodan u ostvarivanju kvalitetne suradnje sa
socijalnim partnerima i funkcionalnog socijalnog dijaloga, što između ostalog znači i poštivanje
sudskih presuda i omogućavanje rada sindikata.
Vijeće HAKOM-a mora voditi brigu o ugledu HAKOM-a s obzirom na prethodno navedeno i
brinuti se da pravomoćne sudske presude kojima je neosporno utvrđeno činjenično stanje, a to je da
je ravnatelj HAKOM-a pokušao i ostvario zabranjeni nadzor nad utemeljenjem i djelovanjem
sindikata ne utječu na rad HAKOM-a kao pravne osobe osnovane od strane Republike Hrvatske,
koja ne vodi socijalni dijalog sa socijalnim partnerima i teško krši Ustav Republike Hrvatske i
Zakon o radu.
Unatoč pravomoćnoj presudi, ravnatelj HAKOM-a nije niti nakon pravomoćne sudske presude
Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Gž-3327/15 od 25. siječnja 2017. uspostavio
socijalni dijalog i omogućio rad sindikata u HAKOM-u.
Vijeće HAKOM-a smatra da je pravomoćnošću presude Visokog prekršajnog suda u Republike
Hrvatske broj: Gž-3327/15 od 25. siječnja 2017. kojom je ravnatelj mr.sc. Mario Weber proglašen
krivim što je pokušao ostvariti i ostvario zabranjeni nadzor nad utemeljenjem i djelovanjem
sindikata i kažnjen je s novčanom kaznom u iznosu od 4.200,00 kuna, a HAKOM je kažnjen s
novčanom kaznom u iznosu od 33.000,00 kn, ravnatelj HAKOM-a svojim radom i ponašanjem
doveo u pitanje svoj ugled i ugled HAKOM-a te su ispunjeni zakonski razlozi iz članka 11. stavak
1. točka 3. ZEK-a za razrješenjem ravnatelja HAKOM-a.
U odnosu na zahtjev ravnatelja HAKOM-a da se pribavi očitovanje ovlaštene osobe za primanje i
rješavanje pritužbi vezano uz zaštitu dostojanstva radnika, Vijeće HAKOM-a smatra kako se u
ovom slučaju ne može provesti postupak propisan Pravilnikom o radu HAKOM-a jer ravnatelj,
jednako kao i Vijeće predstavlja poslodavca. Nadalje, ukoliko bi ravnatelj HAKOM-a smatrao da
mu je povrijeđeno dostojanstvo može tu okolnost dokazivati pred nadležnim sudom.
Uzimajući u obzir prethodno navedene činjenice da postoji pravomoćna presuda, ravnatelj
HAKOM-a je i dalje odbijao uspostavu socijalnog dijaloga sa sindikalnim povjerenikom i SDLSNom. U cilju zaštite ugleda HAKOM-a, kojem je osnivač Republika Hrvatska, Vijeće je na sjednici

održanoj 19. lipnja 2018. jednoglasno donijelo odluku o razrješenju ravnatelja HAKOM-a, a koja
odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na internetskim stranicama HAKOM-a.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava. Tužba iz prethodnog stavka ove upute o pravnom lijeku se podnosi nadležnom sudu u roku
od 30 dana od dana primitka odluke o razrješenju.
PREDSJEDNIK VIJEĆA

Tonko Obuljen
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1. Mr. sc. Mariu Weberu
2. U spis

