




PRIJEDLOG ODLUKE 
O IMENOVANJU GLAVNOG RAVNATELJA 

HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE 
 
 
Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 19.a stavka 3. Zakona o Hrvatskoj 
radioteleviziji (”Narodne novine”, br. 137/10 i 76/12) Hrvatski sabor na sjednici _____ donio 
je 
 

ODLUKU 
O IMENOVANJU GLAVNOG RAVNATELJA 

HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE 
 

I. 
 

Za Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije imenuje se KAZIMIR BAČIĆ. 
 

II. 
 

 Ova odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu danom donošenja. 
 
KLASA: 
Zagreb, 

HRVATSKI SABOR 
 
 

Predsjednik Hrvatskoga sabora 
Božo Petrov, v.r. 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Na točku I. 
 
Hrvatski sabor je 4. ožujka 2016. godine donio Odluku o razrješenju Glavnog 

ravnatelja Hrvatske radiotelevizije i Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti Glavnog 
ravnatelja Hrvatske radiotelevizije („Narodne novine“, br. 21/16), kojom je za vršitelja 
dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a imenovan Siniša Kovačić. Budući da je rok od šest 
mjeseci na koliko se može imenovati vršitelj dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a isticao 4. 
rujna 2016. godine, a Hrvatski sabor nije donio Odluku  imenovanju Glavnog ravnatelja HRT-
a, te je donio Odluku o raspuštanju Hrvatskog sabora koja je stupila na snagu 15. srpnja 2016. 
godine („Narodne novine“, br. 57/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. 
kolovoza 2016. godine donijela Uredbu o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji 
(„Narodne novine“, br. 78/16) kojom je propisani rok trajanja od šest mjeseci za vršitelja 
dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a produljen na godinu dana, a u kojoj je prijelaznom 
odredbom propisano da će vršitelj dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a koji je imenovan 
Odlukom Hrvatskog sabora o imenovanju vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja Hrvatske 
radiotelevizije („Narodne novine“, br. 21/16) svoju dužnost obavljati do 1. listopada 2016. 
godine. 

 



S obzirom da Hrvatska radiotelevizija od 1. listopada 2016. godine nije imala 
zakonskog zastupnika koji je ovlašten predstavljati i zastupati ovu javnu ustanovu u pravnom 
prometu u smislu članka 19.a stavka 1. i članka 21. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji te 
članka 37. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), 
Hrvatski sabor je 11. studenog 2016. godine donio Odluku o imenovanju Blage Markote 
vršiteljem dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a.  

 
Sukladno članku 19.a stavku 3. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji Nadzorni odbor 

HRT-a je u „Narodnim novinama“, br. 110/16, od 30. studenog 2016. godine objavio natječaj 
za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a, kojim je odredio rok za zaprimanje prijava 45 dana 
od dana objave natječaja. Zadnji dan roka bio je 14. siječnja 2017. godine. U naznačenom 
roku Nadzorni odbor HRT-a zaprimio je 9 prijava s natječajnom dokumentacijom. Na svojoj 
30. izvanrednoj sjednici održanoj 18. siječnja 2017. godine Nadzorni odbor HRT-a otvorio je 
prijave, te je utvrdio da su sve prijave pravodobne u smislu rokova utvrđenih javnim 
natječajem, a od prijavljenih devet, osam kandidata ispunjava uvjete za imenovanje Glavnog 
ravnatelja HRT-a propisane Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Statutom Hrvatske 
radiotelevizije i mogu se smatrati kandidatima prijavljenim na javni natječaj, a to su: Blago 
Markota, Ante Rončević, Mirela Despot, Josip Jurčević, Ante Sarjanović, Kazimir Bačić, 
Krešimir Čokolić i Sanja Ivančin, dok Ivica Zadro ne ispunjava uvjete javnog natječaja.  O 
tome je Nadzorni odbor HRT-a 20. siječnja 2017. godine dostavio Mišljenje Odboru za 
informiranje, informatizaciju i medije. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije je na 
5. sjednici, održanoj 2. veljače 2017. godine jednoglasno donio zaključak da i Ivica Zadro 
ispunjava uvjete za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a propisane Zakonom o Hrvatskoj 
radioteleviziji i Statutom Hrvatske radiotelevizije, te da će razgovore obaviti sa svih 9 
kandidata prijavljenih na natječaj. Razgovori su obavljeni također na 5. sjednici Odbora i na 
njih su se odazvali svi kandidati prijavljeni na natječaj za Glavnog ravnatelja HRT-a.  

 
Odbor je na svojoj 6. sjednici, održanoj 17. veljače 2017. godine raspravljao o 

imenovanju Glavnog ravnatelja HRT-a, te je nakon provedene rasprave većinom glasova 
utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru. 

 
Na točku II. 

 
Određuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke. 
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