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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa: 080-02/17-02/201
Urbroj: 5030115/1-17-02
Zagreb, 14. lipnja 2017.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: a) Prijedlog odluke o razrješenju članice i predsjednice Vijeća za elektroničke 
medije

b) Prijedlog odluke o razrješenju članice Vijeća za elektroničke medije
c) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i dijela članova Vijeća za 

elektroničke medije

Odredbom članka 68. stavaka 2. i 3. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne 
novine, br. 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13 - ispravak), utvrđeno je da predsjednika i članove Vijeća 
za elektroničke medije imenuje i razrješava Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, 
na razdoblje od pet godina, a na temelju objavljenog javnog poziva.

U smislu odredbe članka 68. stavka 11. podstavka 1. citiranoga Zakona, Hrvatski 
sabor može razriješiti predsjednika, odnosno člana Vijeća za elektroničke medije prije isteka 
mandata, na njegov osobni zahtjev, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Iz spomenutog razloga Hrvatski sabor je, na sjednici održanoj 25. rujna 2015. 
godine, razriješio dužnosti članicu Vijeća za elektroničke medije, prije isteka mandata na koje je 
imenovana.

Kako je članica i predsjednica Vijeća za elektroničke medije podnijela zahtjev za 
razrješenjem spomenute dužnosti, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. lipnja 
2017. godine utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju članice i predsjednice Vijeća za elektroničke 
medije, na osobni zahtjev.

Isto tako, dosadašnjoj članici Vijeća za elektroničke medije ističe mandat od pet 
godina, te je stoga Vlada Republike Hrvatske na istoj sjednici utvrdila Prijedlog odluke o 
razrješenju članice Vijeća za elektroničke medije, radi isteka mandata.

Na istoj sjednici, Vlada Republike Hrvatske je, na temelju provedenog postupka po 
objavljenom javnom pozivu, utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i dijela članova 
Vijeća za elektroničke medije.

Navedeni prijedlozi odluka s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u
prilogu.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i 
njegovih radnih tijela, Vlada je odredila dr. sc. Ninu Obuljen Koržinek, ministricu kulture, Krešimira 
Partla i dr. sc. Ivicu Poljičaka, državne tajnike u Ministarstvu kulture, te Maricu Mikec, doc. dr. sc. 
Ivu Hraste Sočo, Blaža Žilića i Davora Trupkovića, pomoćnike ministrice kulture.

Prilog: svezak
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PRIJEDLOG

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - pročišćeni
tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 68. stavka 11. podstavka 1.
Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, br. 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13 - ispravak),
Hrvatski sabor donosi

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE I PREDSJEDNICE 
VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Razrješuje se MIRJANA RAKIĆ dužnosti članice i predsjednice Vijeća za elektroničke 
medije, na osobni zahtjev.
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Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK 
HRVATSKOGA SABORA

Gordan Jandroković



PRIJEDLOG

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - pročišćeni
tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 68. stavka 2. Zakona o
elektroničkim medijima (Narodne novine, br. 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13 - ispravak), Hrvatski
sabor donosi

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE 
VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Razrješuje se VESNA ROLLER dužnosti članice Vijeća za elektroničke medije, radi 
isteka mandata.
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Urbroj:
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PRIJEDLOG

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - pročišćeni
tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 68. stavka 2. Zakona o
elektroničkim medijima (Narodne novine, br. 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13 - ispravak), Hrvatski
sabor donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA 
VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

I.

Imenuje se DAMIR HAJDUK, član Vijeća za elektroničke medije, predsjednikom Vijeća 
za elektroničke medije.

II.

Za članove Vijeća za elektroničke medije, imenuju se:

- ANITA MALENICA
- mr. sc. DAVOR MARIĆ
- VANJA GAVRAN.
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