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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA 
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Na temelju članka 20. stavka 7. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (”Narodne novine”, 
br. 137/10 i 76/12), a u vezi članka 110. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za 
informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora podnosi Hrvatskome saboru 
 
 
 

PRIJEDLOG ODLUKE 
O RAZRJEŠENJU GLAVNOG RAVNATELJA 

HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE 
 
 
 

Navedeni prijedlog utvrdio je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije 
Hrvatskoga sabora na 4. sjednici održanoj 3. ožujka 2016. godine. 
 

Za izvjestitelja koji će na sjednici Hrvatskoga sabora obrazložiti Prijedlog, Odbor je 
odredio Andriju Mikulića, predsjednika Odbora. 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK ODBORA 
dr.sc.Andrija Mikulić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privitak: - prijedlog Odluke 



PRIJEDLOG ODLUKE 
O RAZRJEŠENJU GLAVNOG RAVNATELJA 

HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE 
 
 
Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 20. stavka 6. podstavka 2. Zakona 
o Hrvatskoj radioteleviziji (”Narodne novine”, br. 137/10 i 76/12) Hrvatski sabor na sjednici 
_____ donio je 
 

ODLUKU 
O RAZRJEŠENJU GLAVNOG RAVNATELJA 

HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE 
 
Razrješuje se dužnosti Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije GORAN RADMAN. 
 
 
KLASA: 
Zagreb, 

HRVATSKI SABOR 
 
 

Predsjednik Hrvatskoga sabora 
akademik Željko Reiner, v.r. 

 
 

O b r a z l o ž e n j e: 
 

Odredbom članka 20. stavka 6. podstavka 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji 
(”Narodne novine”, broj 137/10 i 76/12) propisano je da će tijelo nadležno za izbor razriješiti 
dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a ako nadležno tijelo za izbor ili Nadzorni odbor HRT-a 
utvrdi da ta osoba ne obavlja dužnost sukladno ovome Zakonu i/ili Statutu HRT-a. 

 
Na temelju Odluke Vijeća za elektroničke medije od 17. prosinca 2015. kojom se 

Nadzornom odboru HRT-a, sukladno članku 44. stavku 4. točki 5. Zakona o HRT-u upućuje 
zahtjev za poduzimanjem odgovarajućih mjera u skladu s citiranim Zakonom i Statutom 
HRT-a budući da je utvrđeno da HRT ne vodi poslovne knjige sukladno članku 38. stavku 7. i 
8. Zakona o HRT-u, utvrđeno je da Glavni ravnatelj HRT-a ne obavlja dužnost sukladno 
ovome Zakonu i Statutu HRT-a. Sukladno članku 49. stavku 1. Zakona o Hrvatskoj 
radioteleviziji (”Narodne novine”, br. 137/10) HRT je bio dužan u roku od godinu dana od 
dana stupanja na snagu toga Zakona uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama toga Zakona. 

 
Odredbom članka 20. stavka 7. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (”Narodne novine”, 

broj 137/10 i 76/12) propisano je da postupak za razrješenje Glavnog ravnatelja HRT-a 
pokreće Nadzorni odbor HRT-a, a prijedlog za razrješenje Glavnog ravnatelja HRT-a podnosi 
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora. Nadzorni odbor HRT-a je 
na svojoj 8. sjednici održanoj 29. veljače  2016. donio odluku o pokretanju postupka za 
razrješenje Glavnog ravnatelja HRT-a, zbog čega je Odbor za informiranje, informatizaciju i 
medije Hrvatskoga sabora na svojoj 4. sjednici, održanoj 3. ožujka 2016. godine  nakon 
provedene rasprave većinom glasova ( sa 7 glasova „ZA“ i 3 „SUZDRŽANA“ glasa) utvrdio 
ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru. 
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