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U HAKOM-u je radio na poslovima od Projektanta u odjelu za radio i televiziju, preko Voditelja 
Odsjeka za televiziju i Voditelja projekata pa do Višeg stručnjaka za planiranje radiodifuzije, 
sudjelujući u svim važnijim projektima, kako odjela, tako nacionalnih i europskih projekata. 
Slijedom prethodnog navedenog sukladno članku 44. Zakona o ustanovama, Vijeće je odlučilo kao 
u izreci ove odluke. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može tužbom tražiti sudska zaštita prava. Tužba 
se podnosi nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.  
 

 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 Tonko Obuljen 

Dostaviti: 
1. Mr. sc. Miranu Gosti 
2. U spis 
 


