REPUBLIKA HRVATSKA
Povjerenstvo za odlučivanje
o sukobu interesa

Broj: SI-31/11
Zagreb, 6. ožujka 2013.g.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), temeljem
odredbe članka 39. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj
26/11, 12/12 i 126/12, u daljem tekstu ZSSI), u predmetu obnašatelja dužnosti Gorana
Radmana, glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, na svojoj 5. Sjednici, održanoj 6.
ožujka 2013.g., donosi sljedeću
ODLUKU
I.

Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa u odnosu na
obnašatelja dužnosti Gorana Radmana, glavnog ravnatelja Hrvatske
radiotelevizije.

II.

Poziva se obnašatelj dužnosti Goran Radman da u roku od 15 dana od
dana primitka ove odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz
obrazloženja ove odluke.
Obrazloženje

Povodom novinarskog upita, upućenog Povjerenstvu putem e-mail adrese, a provedenom kroz
knjige ulazne pošte pod brojem 711-U-131-01-SI-31/13 od 04.03.2013.g., formiran je
predmet sukoba interesa broj SI-31/13.
Na zahtjev Povjerenstva, Hrvatski sabor dostavio je Povjerenstvu Odluku o imenovanju
glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, Klasa: 021-13/12-07/57 od 26.10.2012.g.
Odredbom čl.3. st. 2. ZSSI-a, propisano je da se odredbe navedenog zakona primjenjuju i na
obnašatelje dužnosti koje kao dužnosnike imenuje ili potvrđuje Hrvatski sabor, slijedom
navedenog, glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije dužnosnik je u smislu čl. 2. st. 2. ZSSI-a.
Uvidom u podatke iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu utvrđeno je da je pod
matičnim brojem subjekta 080409355 upisano trgovačkog društvo Nautar d.o.o., Sortina 47,
Zagreb, čiji je jedini osnivač a ujedno i osoba ovlaštena za zastupanje (direktor) Goran
Radman. U predmet poslovanja navedenog trgovačkog društva upisane su slijedeće
djelatnosti: računalne i srodne djelatnosti, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
promidžba (reklama i propaganda), kupnja i prodaja robe, obavljanje trgovačkog
posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, zastupanje inozemnih tvrtki, iznajmljivanje
uredskih strojeva, računala i opreme za računala, iznajmljivanje plovnih prijevoznih
sredstava, sa ili bez posade, pružanje usluga u nautičkom, seoskom, zdravstvenom,
kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih
usluga.
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Odredbom čl.14. st.1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i
nadzornih odbora trgovačkih društava, niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim
subjektima.
Odredbom čl. 16. st.1. ZSSI-a propisana je obveza dužnosnika koji ima 0,5 % i više udjela u
vlasništvu (kapitalu trgovačkog društva) da za vrijeme obnašanja javne dužnosti prenese svoje
upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu društva na drugu osobu, osim na osobe iz čl.4.
st.5. ZSSI-a (povezane osobe) ili na posebno tijelo.
Odredbom čl. 39. st. 1. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak iz svoje
nadležnosti na temelju svoje odluke povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave
ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika.
Kako je Povjerenstvo iz sadržaja novinarskog upita utvrdilo da bi se u konkretnom slučaju
moglo raditi o sukobu interesa, odlučilo je pokrenuti postupak po službenoj dužnosti.
U postupku je potrebno utvrditi da li je Goran Radman za vrijeme obnašanja dužnosti glavnog
ravnatelja Hrvatske radiotelevizije ujedno bio član upravnog tijela odnosno direktor
trgovačkog društva Nautar d.o.o., iz Zagreba, te da li je ispunio obvezu iz čl.16.st.1. ZSSI-a.
Nadalje je potrebno utvrditi da li je trgovačko društvo Nautar d.o.o., u razdoblju u kojem
Goran Radman obnaša dužnost glavnog direktora Hrvatske radiotelevizije, putem javnog
natječaja ili na drugi način stupilo u poslovni odnos s državnim tijelima ili s jedinicama
lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ili s trgovačkim društvima u kojima
Republika Hrvatska ili jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ima
upravljački udio u smislu čl. 16. st.3. ZSSI-a, te da li je u istom razdoblju trgovačko društvo
Nautar d.o.o., stupilo u poslovni odnos s Hrvatskom radiotelevizijom, bilo kao nositelj
poslovne aktivnosti, bilo kao član zajednice ponuditelja ili podisporučitelja u poslovnom
odnosu.
Temeljem odredbe čl. 39. st.3. ZSSI-a, ovom odlukom traži se od Gorana Radmana da se
očituje o svim navodima iz ovog obrazloženja, te da svoje očitovanje dostavi Povjerenstvu u
roku od 15 dana od dana primitka ove odluke i zahtjeva iz točke II. njezine izreke.
Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.

Republika Hrvatska, Ul. Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb, Tel: ++385/1/5559 527, Fax: ++ 385/1/5559 407
e-mail: info@sukobinteresa.hr, OIB 60383416394

REPUBLIKA HRVATSKA
Povjerenstvo za odlučivanje
o sukobu interesa

Republika Hrvatska, Ul. Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb, Tel: ++385/1/5559 527, Fax: ++ 385/1/5559 407
e-mail: info@sukobinteresa.hr, OIB 60383416394

