PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja
Šovagović Despot, Mario Raguž
OSTALI PRISUTNI: Siniša Kovačić (v.d. glavnog ravnatelja HRT-a), Mislav Stipić (v.d. ravnatelja
PJ Poslovanje), Nataša Drempetić, rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo (u dijelu sjednice),
Damir Šimunović, rukovoditelj RJ Strateški razvoj i međunarodni odnosi (u dijelu sjednice), Jasna
Skokna, v.d. rukovoditeljica RJ Interna revizija (u dijelu sjednice), Damir Tus, rukovoditelj RJ
Pristojba, (u dijelu sjednice) i Marijana Gortan Krnić (tajnik Nadzornog odbora HRT-a)
IZVADAK IZ ZAPISNIKA
10. REDOVNE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 24. ožujka 2016. godine
1. Usvajanje zapisnika
1.1. Usvajanje zapisnika 7. redovne sjednice NO HRT-a
1.2. Usvajanje zapisnika 8. izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
1.3. Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 9. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice
NO HRT-a
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Zapisnik 7. redovne sjednice NO HRT-a
2. Usvaja se Zapisnik 8. hitne sjednice NO HRT-a s napomenom da je potrebno uvrstiti citat koji
je na sjednici pročitan iz e-maila zamjenika predsjednika VEM-a.
3. Usvaja se Zapisnik 9. elektroničke hitne sjednice NO HRT-a.
4. Tonska snimka 7. sjednice predstavlja sastavni dio Zapisnika 7. redovne sjednice NO HRT-a.
5. Zapisnici iz točke 1., točke 2. i točke 3. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio
ovog Zapisnika.
Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).
2. Primanje informacije Hrvatskoga sabora o donošenju odluke o razrješenju Gorana
Radmana s dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a te donošenju odluke o imenovanju Siniše
Kovačića za vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a
ZAKLJUČAK
1. Prima se na znanje informacija Hrvatskoga sabora o donošenju odluke o razrješenju Gorana
Radmana s dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a te donošenju odluke o imenovanju Siniše
Kovačića vršiteljem dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a
2. Dokumenti iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.
Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).
3. Davanje suglasnosti na pokretanje postupka javne nabave radi nabave dugoročnog kredita u
iznosu od 80 milijuna kuna
Z A K LJ U Č A K
1. Nadzorni odbor HRT-a daje suglasnost na pokretanje postupka javne nabave radi nabave
dugoročnog kredita u iznosu od 80 milijuna kuna.

2. Molba za odobrenjem pokretanja postupka javne nabave broj: 01-16/203 od 16.03.2016.g. te
Procjena kretanja financijskih pokazatelja u razdoblju od 2016.g. - 2020.g. broj: 01-16/239 od
23. ožujka 2016.g. nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.
Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).
4. Utvrđivanje teksta javnog natječaja za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a te datuma
njegove objave u Narodnim novinama
ZAKLJUČAK
1. U glavi II. stavak 1. točka 5. briše se tekst „Preslika potvrde škole za strane jezike ili druge
ovlaštene organizacije o aktivnom znanju engleskog jezika“ te se dodaje tekst „Dokaz o
poznavanju najmanje jednoga svjetskog jezika (obavezno engleskog jezika) - sveučilišna
diploma, potvrda ili svjedodžba škole za strane jezike ili druge ovlaštene organizacije ili druga
jednakovrijedna isprava“
2. Briše se glava VII.
3. Tekst natječaja sastavni je dio ovog Zapisnika.
Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).
Tekst javnog natječaja glasi:
Na temelju članka 19.a stavka 3. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine broj 137/10,
76/12), Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije objavljuje
NATJEČAJ
za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a
I.
Za glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije može biti imenovana osoba koja je hrvatski
državljanin, ima završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, aktivno znanje
najmanje jednoga svjetskog jezika (obvezno engleskog jezika), najmanje deset godina iskustva na
odgovornim poslovima u medijima ili drugim poslovnim sustavima, poznaje medijsko
zakonodavstvo i nove informacijske tehnologije te druge uvjete propisane Statutom HRT-a
(članak 20. stavak 1. Zakona o HRT-u).
Položaj glavnog ravnatelja HRT-a nespojiv je s dužnošću u tijelima državne vlasti, tijelima
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te tijelima političkih stranaka (članak 20.
stavak 3. Zakona o HRT-u).
Glavni ravnatelj HRT-a ne može biti državni dužnosnik, niti osoba koja obnaša dužnost u tijelima
političkih stranaka ili tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (članak 25.
stavak 5. Zakona o HRT-u).
Glavni ravnatelj HRT-a ne može biti osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja bilo koje druge
poslove u konkurentskim pravnim osobama, odnosno pravnim osobama koje obavljaju djelatnost
proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa audio i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijskih
sadržaja i usluga elektroničkih publikacija, niti članovi njihovih uprava, upravnih vijeća ili
nadzornih odbora, te koja je vlasnik, dioničar ili imatelj udjela u tim pravnim osobama, kao niti
osoba koja obavlja druge poslove zbog kojih bi mogla doći u sukob interesa (članak 25. stavak 6.
Zakona o HRT-u).
Glavni ravnatelj HRT-a imenuje se na mandat od pet godina.

II.
Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj dužni su dostaviti sljedeće:
1. Vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži:
– ime i prezime kandidata
– osobni identifikacijski broj
– adresu prebivališta i adresu boravišta (ako boravište postoji)
– kontakt podatke: broj telefona i adresu elektroničke pošte
– kratko obzraloženje motiva prijave na javni natječaj
2. životopis
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili preslik važeće osobne iskaznice,
važeće putovnice ili važeće vojne iskaznice)
4. preslik diplome o završenom sveučilišnom diplomskom studiju ili s njim izjednačenim
studijem, a ako je riječ o inozemnoj diplomi, tada i preslik potvrde o priznanju inozemne
visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ENIC/NARIC ureda pri Agenciji za
znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske
5. preslik dokaza o poznavanju najmanje jednoga svjetskog jezika (obavezno engleskog jezika) –
sveučilišna diploma, potvrda ili svjedodžba škole za strane jezike ili druge ovlaštene
organizacije ili druga jednakovrijedna isprava
6. preslik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje
7. preslik potvrde poslodavca ili bivšeg poslodavca o najmanje deset godina iskustva na
odgovornim poslovima u medijima ili drugim poslovnim sustavima
8. izvornik izjave ovjerene kod javnog bilježnika da kandidat nije u sukobu interesa u smislu
članka 20. stavka 3. te članka 25. stavka 5. i 6. Zakona o HRT-u
9. prijedlog programa rada i upravljanja HRT-om za predstojeće mandatno razdoblje.
III.
Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
Nepotpisane, nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave dostavljene elektroničkom
poštom, telefaksom ili na drugi način koji nije određen odredbama glave IV. ovog javnog
natječaja, smatrat će se nevaljanim i neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nevaljane prijave ili osobe koje ne udovoljavaju uvjetima ovoga javnog
natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenima na javni natječaj.
U svrhu izrade prijedloga programa rada i upravljanja HRT-om, sve zainteresirane osobe mogu na
javnim internetskim stranicama HRT-a www.hrt.hr pregledati izvješća koja su tijela HRT-a
dostavila Hrvatskom saboru u prethodnim godinama.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora obavit će razgovor s
kandidatima koji udovoljavaju uvjetima ovoga javnog natječaja, tijekom koje će procjenjivati i
njihovo poznavanje medijskog zakonodavstva i novih informacijskih tehnologija.
Kandidati koji ne pristupe razgovoru s Odborom za informiranje, informatizaciju i medije
Hrvatskoga sabora, smatrat će se da su povukli svoje prijave na ovaj javni natječaj i odustali od
kandidature za glavnog ravnatelja HRT-a.
IV.
Prijava na natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a s priloženim dokazima o
udovoljavanju uvjetima, kako su utvrđeni glavom II. ovog javnog natječaja, podnosi se isključivo
poštom, u zatvorenoj omotnici, u roku od 30 dana računajući od dana objave ovog javnog

natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatska radiotelevizija, Nadzorni odbor (Prijava na
javni natječaj – ne otvaraj!), Prisavlje 3, 10000 Zagreb.
V.
Nadzorni odbor dužan je u roku od 8 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava po
ovom javnom natječaju, otvoriti sve pristigle prijave te utvrditi njihovu valjanost sukladno
odredbama ovoga natječaja, kao i utvrditi koji kandidati ispunjavaju propisane uvjete za
imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a.
Nadzorni odbor dužan je o otvaranju zaprimljenih prijava sastaviti zapisnik, koji uz cjelokupno
prikupljenu natječajnu dokumentaciju te mišljenje Nadzornog odbora o tome ispunjavaju li
podnositelji prijava uvjete propisane Zakonom o HRT-u i Statutom HRT-a, dostaviti Odboru za
informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora, na daljnje postupanje.
VI.
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora dužan je u roku od 45 dana od
dana isteka roka za podnošenje prijava na ovom javnom natječaju, obaviti razgovor s kandidatima
koji ispunjavaju propisane uvjete za glavnog ravnatelja HRT-a te podnijeti Hrvatskom saboru
prijedlog imenovanja, a ostale kandidate pisano obavijestiti o izvršenom izboru, u protivnom će se
javni natječaj poništiti.
Glavnog ravnatelja HRT-a imenuje Hrvatski sabor na plenarnoj sjednici većinom glasova svih
zastupnika u Hrvatskome saboru (članak 19.a Zakona o HRT-u).
5. Odobrenje zahtjeva o produženju roka Ravnateljstvu HRT-a za izradu prijedloga izmjena i
dopuna godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2016.
ZAKLJUČAK
1. Nadzorni odbor HRT-a suglasan je sa zahtjevom o produženju roka Ravnateljstvu HRT-a za
izradu prijedloga izmjena i dopuna godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2016.
godinu sukladno roku iz zahtjeva v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a broj: 01-16/200 od 16.
ožujka 2016. godine.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika
Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).
6. Podnošenje zahtjeva Ravnateljstvu HRT-a o povlačenju Pravilnika o sistematizaciji radnih
mjesta u HRT-u od 17. prosinca 2015.
ZAKLJUČAK
1. Nadzorni odbor HRT-a je podnio zahtjev Ravnateljstvu HRT-a o povlačenju Pravilnika o
sistematizaciji radnih mjesta u HRT-u od 17. prosinca 2015. godine.
2. Nadzorni odbor HRT-a primio je na znanje stav v.d. Glavnog ravnatelja o suglasnosti glede
zahtjeva za povlačenjem Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u HRT-u od 17. prosinca
2015. godine.
Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

7. Primanje informacije o stanju neovisne revizije financijskih izvješća HRT-a za 2015.
ZAKLJUČAK
Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju o stanju neovisne revizije financijskih
izvješća HRT-a za 2015. godinu.
Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).
8. Primanje informacije o poduzetim aktivnostima i prijedlogu mjera za odvajanja prihoda i
rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost temeljem dopisa VEM-a od 21. prosinca 2015. i
Zaključka Nadzornog odbora HRT-a od 30. prosinca 2015. godine
ZAKLJUČAK
1. Nadzorni odbor HRT-a prima informaciju o poduzetim aktivnostima i prijedlogu mjera za
odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost temeljem dopisa VEM-a od 21.
prosinca 2015. i Zaključka Nadzornog odbora HRT-a od 30. prosinca 2015. godine.
2. Nalaže se v.d. Glavnog ravnatelja i Ravnateljstvu HRT-a da financijska izvješća za razdoblje
od 01. siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine budu razrađena i po sistemu
troškovnog računovodstva i podjela na javno i komercijalno te da se ista prezentiraju
Nadzornom odboru HRT-a do 30. rujna 2016. godine.
3. Zadužuju se v.d. Glavni ravnatelj i Ravnateljstvo HRT-a da o poduzetim aktivnostima radi
odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost redovito izvještavaju Nadzorni
odbor HRT-a.
4. Dokumenti iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.
Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).
9. Davanje naloga internoj reviziji HRT-a o provjeri ugovora o javnoj nabavi sklopljenih 2015.
i 2016. godine, u dijelu iznosa plaćenih predujmova te njihove pokrivenosti bankovnim
jamstvima iz članka 76. Zakona o javnoj nabavi
ZAKLJUČAK
Nadzorni odbor HRT-a daje nalog internoj reviziji HRT-a o provjeri ugovora o javnoj nabavi
sklopljenih u 2015. i 2016. godini, u dijelu iznosa plaćenih predujmova te njihove pokrivenosti
bankovnim jamstvima iz članka 76. Zakona o javnoj nabavi.
Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).
10. Davanje naloga v.d. Glavnom ravnatelju radi podnošenja zahtjeva Državnoj reviziji za
izvanrednom revizijom poslovanja HRT-a u 2013., 2014. i 2015. godini
ZAKLJUČAK
Nadzorni odbor HRT-a konstatira da je Državna revizija već u postupku revizije uslijed čega je
prestala potreba za davanjem naloga v.d. Glavnom ravnatelju radi podnošenja zahtjeva za
izvanrednom revizijom poslovanja HRT-a u 2013., 2014. i 2015. godini.
Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

11. Davanje naloga v.d. Glavnom ravnatelju HRT-a da sukladno članku 3. Godišnjeg plana
rada NO HRT-a pripremi pisana izvješća o provedbi i izvršenju Programa restrukturiranja
HRT-a te izvršenju i otklanjanju nedostataka utvrđenih nalazom Državne revizije iz 2013.
godine
ZAKLJUČAK
Nadzorni odbor HRT-a daje nalog v.d. Glavnom ravnatelju HRT-a da sukladno članku 3.
Godišnjeg plana rada NO HRT-a do sljedeće redovne sjednice Nadzornog odbora HRT-a pripremi
pisana izvješća o provedbi i izvršenju Programa restrukturiranja HRT-a te izvršenju i otklanjanju
nedostataka utvrđenih nalazom Državne revizije iz 2013. godine
Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).
12. Pokretanje postupka za izmjenom i dopunom prijedloga Odluke o utvrđivanju visine
mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2016. godinu, te povlasticama
za određene kategorije obveznika plaćanja (članak 23. stavak 1., alineja 12., Zakona o HRTu)
ZAKLJUČAK
1. Pokreće se postupak za izmjenom i dopunom prijedloga Odluke o utvrđivanju visine mjesečne
pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2016. godinu, te povlasticama za određene
kategorije obveznika plaćanja.
2. Pisane informacije RJ Pristojba od 15. ožujka 2016.g. i 22. ožujka 2016. godine sastavi su dio
ovog Zapisnika.
Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“).
13. Utvrđivanje terminskog plana nadzornih aktivnosti sukladno Godišnjem planu rada
Nadzornog odbora HRT-a u 2016.
ZAKLJUČAK
1. Nadzorni odbor HRT-a utvrđuje terminski plan nadzornih aktivnosti sukladno Godišnjem
planu rada Nadzornog odbora HRT-a u 2016.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.
Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).
14. Primanje informacije o dopisu novinara i urednika HRT-a, Dražena Majića upućenog
Odboru za informiranje, informatizaciju i medije, povodom filma “15 minuta – Masakr u
dvoru”
ZAKLJUČAK
Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju o dopisu novinara i urednika HRT-a, Dražena
Majića upućenog Odboru za informiranje, informatizaciju i medije, povodom filma “15 minuta –
Masakr u dvoru.
Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

15. Primanje informacije o zaključku Programskog vijeća od 8. ožujka 2016. kojom su utvrđeni
programski propusti vezani uz prijenos konferencije za medije bivšeg Glavnog ravnatelja
HRT-a
ZAKLJUČAK
1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje Zaključak Programskog vijeća od 8. ožujka 2016.
kojom su utvrđeni programski propusti vezani uz prijenos konferencije za medije bivšeg
Glavnog ravnatelja HRT-a
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.
Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).
16. Primanje informacije o postupanju Ministarstva uprave u rješavanju sukoba nadležnosti
između Ministarstva kulture te Ministarstva rada i mirovinskog sustava, a povodom
zahtjeva Nadzornog odbora HRT-a za ocjenom zakonitosti općih akata HRT-a, sukladno
članku 45. stavku 1. Zakona o HRT-u
ZAKLJUČAK
1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju o postupanju Ministarstva uprave u
rješavanju sukoba nadležnosti između Ministarstva kulture te Ministarstva rada i mirovinskog
sustava, a povodom zahtjeva Nadzornog odbora HRT-a za ocjenom zakonitosti općih akata
HRT-a, sukladno članku 45. stavku 1. Zakona o HRT-u
2. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje zaključak Vlade RH, Koordinacija za društvene
djelatnosti i ljudska prava od 21. ožujka 2016. godine, Klasa: 022-03/16-08/01, Urbroj:
50301-04/04-16-5.
3. Dokumenti iz točke 1. i 2. ovog zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog
Zapisnika.
Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).
17. Primanje informacije o postupanju Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu povodom
pisane obavijesti Nadzornog odbora HRT-a o sumnji na počinjenje kaznenog djela (tzv.
zlatni padobrani) te očitovanju tadašnjih članova Ravnateljstva HRT-a te tadašnjih
rukovoditeljica RJ Ljudski potencijali i Pravni poslovi
ZAKLJUČAK
1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju o postupanju Županijskog državnog
odvjetništva u Zagrebu povodom pisane obavijesti Nadzornog odbora HRT-a o sumnji na
počinjenje kaznenog djela (tzv. zlatni padobrani) te očitovanju tadašnjih članova Ravnateljstva
HRT-a te tadašnjih rukovoditeljica RJ Ljudski potencijali i Pravni poslovi.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.
Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

18. Primanje informacije o prijedlogu bivšeg Glavnog ravnatelja HRT-a, Gorana Radmana,
upućenog Hrvatskom saboru, radi pokretanja postupka razrješenja svih članova ovog saziva
Nadzornog odbora HRT-a
ZAKLJUČAK
1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju o prijedlogu bivšeg Glavnog ravnatelja
HRT-a, Gorana Radmana, upućenog Hrvatskom saboru, radi pokretanja postupka razrješenja
svih članova ovog saziva Nadzornog odbora HRT-a.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.
Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).
19. Primanje informacije o zaprimljenoj poruci elektroničke pošte Lucije Jurić
ZAKLJUČAK
1. Nadzorni odbor HRT-a ovlašćuje predsjednika Nadzornog odbora g. Šenola Selimovića da
uputi odgovor na upit postavljen elektroničkom poštom gđi. Jurić Luciji.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.
Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).
20. Rasprava o očitovanju g. Damira Tusa na navode iz Zapisnika sastanka koji je održan 16.
ožujka 2016. godine između članova BDO Croatia d.o.o., člana Nadzornog odbora, v.d.
Glavnog ravnatelja te stručnih službi HRT-a
ZAKLJUČAK
Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje očitovanje g. Damira Tusa da se vezano uz navod iz
Zapisnika sastanka koji je održan 16. ožujka 2016. godine između članova BDO Croatia d.o.o.,
člana Nadzornog odbora, v.d. Glavnog ravnatelja te stručnih službi HRT-a“ da „neka vanjska
društva dostavljaju ponude vezano uz prijedloge koje je Nadzorni odbor HRT-a davao“ radi o
nenamjernoj omašci i nesporazumu te prihvaća ispriku g. Damira Tusa.
Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“).
21. Razno
ZAKLJUČAK
Nadzorni odbor HRT-a ovlašćuje predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije, g.
Šenola Selimovića da uputi odgovor na dopis g.Viktora Gotovca.
Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).
ZAKLJUČAK
Nadzorni odbor HRT-a ovlašćuje predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije, g.
Šenola Selimovića da uputi odgovor na dopis Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika.
Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr. sc. Šenol Selimović, v.r.

