HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a
Broj: 47/17
Zagreb, 13. rujna 2017. godine
ZAPISNIK
47. hitne sjednice Programskog vijeća HRT-a održane 13. rujna 2017. godine u sobi 107A,
objekt
B-30, I. kat
Započeto u 11:00
PRISUTNI: Zdravko Kedžo, Neda Ritz, Ivica Maštruko, Maja Sever, Vlaho Bogišić, Zorislav Lukić,
Nikola Baketa, Robert Markt, Aleksandar Milošević i Dean Šoša.
ODSUTNI: Ivica Lučić
OSTALI PRISUTNI: Kazimir Bačić, glavni ravnatelj HRT-a, Renato Kunić, ravnatelj PJ Program,
Ivana Orešković Ašonja, v. d. rukovoditeljice RJ Pravni i kadrovski poslovi.
Sjednicu je sazvao predsjednik Vijeća g. Zdravko Kedžo na prijedlog članova Vijeća. Utvrdio je da je
nazočno 10 članova Programskog vijeća HRT-a te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih
odluka.
Za današnju hitnu sjednicu Vijeća, predsjednik Vijeća je utvrdio da je pozivom određen sljedeći
dnevni red:
1. Pravilnik o korištenju društvenih mreža
Zdravko Kedžo, predsjednik Vijeća, naveo je kako je prihvatio prijedlog kolega za sazivanjem
sjednice na temu Pravilnika o korištenju društvenih mreža jer je zahtjev smatrao opravdanim. Predlaže
da se Vijeće izuzme iz predmetnog Pravilnika jer se radi o internom aktu koji se ne primjenjuje na
Programsko vijeće HRT-a.
Ujedno je predložio da se najprije rukovodstvo kuće očituje o već poznatim primjedbama članova
Vijeća.
Vlaho Bogišić, član Vijeća, zahvalio je predsjedniku Vijeća što je sazvao hitnu sjednicu na njegov
prijedlog. Smatra da bi članovi Vijeća trebali prvo iznijeti svoje primjedbe na Pravilnik, a tek se onda
rukovodstvo očitovati o tim primjedbama.
Predlaže četiri vrlo kratka zaključka:
1. Pravilnik se, kada je riječ o članovima Programskog vijeća koji su izabrani u zakonskoj
proceduri, ne može odnositi na Programsko vijeće jer glavni ravnatelj nije ovlašten uređivati
rad Vijeća.
2. Budući da u kući nema svijesti o komunikaciji rada Vijeća prema javnosti, predlaže da se
Vijeće obveže dogovoriti oko načina komuniciranja zaključaka i odluka Vijeća s javnošću
nakon svake sjednice Vijeća ili kada vodstvo Vijeća smatra da je to potrebno.
3. Predlaže da pitanje uređenja govora na društvenim mrežama rukovodstvo ove kuće riješi u
suradnji s Vijećem ili na drugi prihvatljiv način.
4. Vijeće izražava potporu trenutačnom rukovodstvu kuće jer je posljednjih šest mjeseci
pokazalo da ovo rukovodstvo radi na stabiliziranju sustava, programskog i drugog, unatoč
ozbiljnim problemima unutar kuće.
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Neda Ritz, članica Vijeća, navela je kako Pravilnik o korištenju društvenih mreža ne bi trebao biti
tema na sjednici Vijeća, izuzev članka 9. kojim je određeno da se odredbe tog Pravilnika, na
odgovarajući način, primjenjuju i na članove Programskog vijeća HRT-a. Smatra da je time
rukovodstvo ove kuće premašilo svoje zakonske ovlasti jer se miješa u rad Vijeća koje odgovara samo
Hrvatskom saboru kao tijelu koje ga je i imenovalo.
Predlaže da se članak 9. Pravilnika briše.
Maja Sever, članica Vijeća, uvodno je navela kako joj je nelagodno govoriti na ovom skupu i
općenito izlagati na Programskom vijeću jer se time dodano izlaže jer joj je, nakon njezinog
pretposljednjeg kritičkog nastupa na sjednici Vijeća prije nekoliko mjeseci, uručen otkaz protivno
Pravilniku i pravilima ove kuće i bez mogućnosti obrane, uz optužbu da nije dobila dozvolu za jedan
javni nastup. Navela je kako se očitovala na predmetnu optužbu, ali da je navedena procedura trajala
dva tjedna, te je u tom razdoblju ona radila pod otkazom da bi joj se nakon isteka tog razdoblja otkaz
povukao, a glavni ravnatelj ispričao jer je utvrđeno da je postupala u skladu s važećim Pravilnicima
ove kuće.
Navela je kako za taj protupravni postupak koji smatra pokušajem zastrašivanja, nitko iz Pravne
službe nije odgovarao.
Nakon što je u nedjelju ujutro poslala Pravilnik o korištenju društvenih mreža članovima Vijeća uz
obavijest da se Pravilnik i na njih odnosi, zbog čega je sazvana ova hitna sjednica Vijeća, u
ponedjeljak ujutro obaviještena je da joj se ukida emisija iako je tog jutra emisija Hrvatska uživo bila
upisana u jesenskoj shemi. Za emisiju koja je tog jutra premještena u termin emisije Hrvatsko uživo
najavljivano je emitiranje na HTV 2 u 18:00.
Zdravko Kedžo, predsjednik Vijeća, naveo je kako mora prekinuti kolegicu jer govori o temi koja
nije na dnevnom redu sjednice. Moli je da svoje osobne probleme riješi s rukovodstvom kuće jer
Programsko vijeće osim izražavanja potpore kolegici, ne može pomoći u rješavanju navedenih
problema.
Ujedno je podsjetio da je programska shema tema na sjednici koja će se održati 28. rujna 2017. Moli je
da ne uzurpira prostor sjednice Vijeća govorom o nečemu što se tiče nje osobno i njezinog statusa na
HRT-u. Podsjeća da je Poslovnikom o radu Programskog vijeća određeno da govornik može govoriti
samo o temi koja je na dnevnom redu sjednice, te je u skladu s time moli da se očituje o Pravilniku o
korištenju društvenih mreža kao članica Programskog vijeća HRT-a. Ujedno je istaknuo da ona u
Vijeću sjedi kao zastupnik javnosti, a ne kao predstavnik radnika HRT-a.
Maja Sever, članica Vijeća, što se tiče samog Pravilnika, navela je kako se slaže s prijedlogom
kolege Bogišića i izlaganjem gospođe Ritz, da članovi Vijeća ne mogu biti obuhvaćeni ovim
Pravilnikom. Općenito smatra da Pravilnik sadrži neke protuustavne odredbe i odredbe koje se mogu
rušiti na svakom sudu te predlaže rukovodstvu kuće da se povede s predlošcima koji postoje u javnim
televizijama u Europi kao npr. na BBC-u jer se radi o području djelovanja koje se može i mora urediti,
ali ne na ovakav način već na jasan i pravno ispravan način.
Renato Kunić, ravnatelj PJ Program, moli da članovi Vijeća saslušaju kolegicu Ivanu Orešković
Ašonja kako bi saznali na koji način je uopće došlo do ovog Pravilnika.
Zdravko Kedžo, predsjednik Vijeća, naveo je kako je ipak bolje da kolegica najprije čuje koje su
glavne primjedbe članova Vijeća kako bi se u svom izlaganju mogla osvrnuti na iste.
Nikola Baketa, član Vijeća, naveo je kako se jako iznenadio što im Pravilnik nije dostavljen prije
samog donošenja jer se primjenjuje i na članove Vijeć. Smatra da takav način komunikacije
rukovodstva s članovima Vijeća nije primjeren.
Slaže se s kolegom Bogišićem da u Pravilniku ne bi trebao biti članak 9. jer je iz načina odabira
članova Vijeća vidljivo je da se odabir temelji na njihovom javnom djelovanju što je nespojivo s ovim
Pravilnikom koji ograničava istupe na društvenim mrežama. Pravilnik je nedorečen jer nigdje nisu
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propisane sankcije za kršenje navedenog Pravilnika niti je navedeno tko će utvrđivati povredu
Pravilnika. Ujedno je naveo kako Pravilnik pokriva samo društvene mreže, pa se postavlja pitanje što
je s dnevnim novinama i drugim medijima.
Ivica Maštruko, član Vijeća, naveo je kako će se on očitovati samo o članku 9. Pravilnika, iako su i
ostale odredbe Pravilnika koje se odnose na radnike vrlo dvojbene. Što se tiče samog članka 9. naveo
je da taj članak, ako i ostane u Pravilniku, nema nikakvog utjecaja na članove Vijeća jer rukovodstvo
ove kuće, koje je i donijelo taj Pravilnik, nema mogućnosti sankcioniranja članova Vijeća pa samim
time ta odredba nema smisla.
Dean Šoša, član Vijeća, naveo je kako će biti vrlo kratak jer je nakon njegova zadnjeg opširnog
izlaganja u javnosti preneseno samo da je on protiv vanjskih suradnika. Upravo zbog toga će se u
ovom izlaganju osvrnuti na te vanjske suradnike iako se slaže s kolegama da bi članovi Vijeća trebali
biti izuzeti iz ovog Pravilnika.
Naveo je kako je člankom 2. Pravilnika određeno da Pravilnik obvezuje i vanjske suradnike s kojima
je HRT sklopio povremene ugovore (autorske ugovore, ugovore o djelu i sl.). Navedena odredba mu
se čini spornom jer je HRT svakodnevno ovisan o raznim vanjskim suradnicima za obavljanje
jednokratnih stručnih poslova pa ne vidi razlog da se takva osoba ograničava onemogućavajući joj
izražavanje gospodarskih, političkih ili drugih svjetonazora, čime bi si HRT suzio izbor angažiranja
najboljih ljudi.
Postavlja se pitanje znači li to da u serijalu npr. o povijesti benediktinaca u 15. stoljeću HRT neće
moći angažirati kao stručnog suradnika nekog teologa ili svećenika jer oni u svakodnevnom životu
iskazuju svoju vjersku pripadnost.
Smatra da bi se taj dio u članku 2. Pravilnika trebao definirati i urediti na drugačiji način.
Ujedno je naveo da način na koji su članovi Vijeća obaviješteni o postojanju navedenog Pravilnika
ostavlja gorak okus u smislu da se članovima Vijeća na taj način šalje određena poruka.
Aleksandar Milošević, član Vijeća, naveo je kako razumije potrebu HRT-a da se odredi prema
nastupu svojih radnika u javnosti, ali da ne razumije zašto je to napravljeno na takav amaterski način.
Pravilnik je loš za kuću i sve njezine ljude pa i za članove Vijeća. Što se tiče pozicije članova Vijeća u
predmetnom Pravilniku, naveo je kako članovi Vijeća nisu suradnici HRT-a na način kako je to
definirano Pravilnikom te ih se ne može tretirati na taj način da im se određuje i ograđuje ponašanje u
javnom prostoru zbog njihove sporedne pozicije.
Naveo je kako je članak 5. predmetnog Pravilnika fascinantan jer se njime određuje da im nije
dopušteno komentirati uređivačku ili poslovnu politiku HRT-a. Ujedno je naveo da mu je žao da
razgovaraju o ovom Pravilniku, a ne o onome o čemu bi trebali, a to je ukidanje emisije Hrvatska
uživo, stoga pledira na predsjednika Vijeća da pronađe mogućnost da o tome razgovaraju danas ili na
nekoj novoj izvanrednoj sjednici Vijeća.
Zdravko Kedžo, predsjednik Vijeća, naveo je da su o svemu tome već razgovarali na radnom
sastanku na kojem je konačno razjašnjeno da Vijeće prati programske sadržaje koji su propisani
Ugovorom s Vladom, ali samo one sadržaje koji su emitirani. Ujedno je podsjetio članove Vijeća da je
tema programske sheme HRT-a uvrštena na dnevni red iduće sjednice Vijeća, 28. rujna 2017. Predlaže
da članovi Vijeća sada poslušaju gđu Ivanu Orešković Ašonja, upozoravajući da se glavni problemi
odnose na mjesto i ulogu Vijeća u Pravilniku, komunikaciju prema Vijeću u pogledu donošenja
predmetnog Pravilnika te pravnu osnovu donošenja Pravilnika.
Ivana Orešković Ašonja, v. d. rukovoditeljice RJ Pravni i kadrovski poslovi, navela je kako je
Pravilnik napravljen na temelju smjernica ORF-a o korištenju društvenih mreža koje je BBC napravio
za svoje novinare i novinarke. Pročitala je dio tih smjernica iz Pravila ORF-a:
„Bolje razmislite još jednom nego da kasnije zažalite zbog posta. Neformalni ton na društvenim
mrežama navodi čovjeka na to da piše ležerno, ali na Internetu nas ne percipiraju samo kao privatnu
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osobu već i kao suradnicu/ka ORF-a. Osobe koje svoje političke stavove šire na društvenim mrežama
izlažu se opasnostima da se njihova novinarska neovisnost i nepristranost može dovesti u pitanje.“
Zdravko Kedžo, predsjednik Vijeća, naveo je kako je kolegica Orešković Ašonja u prvoj rečenici
rekla da se navedena pravila odnose na novinare, pa se postavlja pitanje zašto su onda Pravilnikom
HRT-a obuhvaćeni i članovi Programskog vijeća HRT-a koji sigurno nisu novinari.
Ivana Orešković Ašonja, v. d. rukovoditeljice RJ Pravni i kadrovski poslovi, navela je kako su te
smjernice bile samo podloga za izradu Pravilnika, ali da se osobno slaže s g. Maštrukom u pogledu
članka 9. Pravilnika, navodeći da je rad Vijeća u pogledu javnog djelovanja i javnih istupa reguliran
Poslovnikom o radu Programskog vijeća, te stavljanje te odredbe u ovaj Pravilnik ne može polučiti
sankcije za članove Vijeća.
Zdravko Kedžo, predsjednik Vijeća, naveo je kako su javni istupi članova Vijeća regulirani
Poslovnikom o radu Vijeća i do sada nisu imali nikakvih problema u pogledu tih javnih istupa članova
Vijeća.
Predlaže da se navedena odredba izbriše iz navedenog Pravilnika jer ona ne obvezuje članove Vijeća
već samo radnike i vanjske suradnike HRT-a jer se radi o internom aktu HRT-a koji se ne može
primjenjivati na članove Vijeća.
Naveo je kako se problemi mogu grupirati kao: mjesto i smisao članova Programskog vijeća u
Pravilniku, vanjski suradnici u Pravilniku što nije u ingerenciji Vijeća te način komunikacije
rukovodstva prema članovima Vijeća u pogledu donošenja Pravilnika.
Dean Šoša, član Vijeća, naveo je kako će pojasniti svoje stajalište oko položaja vanjskih suradnika u
ovom Pravilniku. Smatra da se Pravilnik treba na neke od njih odnositi ali da treba različito vrednovati
odnosno nivelirati ovisno o tome kakve poslove na HRT ti vanjski suradnici obavljaju.
Vlaho Bogišić, član Vijeća, predlaže da se bez neke velike rasprave, a pogotovo bez slušanja kako se
to radi u Austriji, vrati način rada kakav su imali kada su pripremali Ugovor s Vladom RH, a to je da
predsjednik Vijeća razgovara s rukovodstvom kuće o ovim i drugim pitanjima koja nisu na razini
Vijeća, kako bi se izbjegla rasprava o takvim stvarima pred javnosti.
Robert Markt, član Vijeća, naveo je kako se suzdržavao od postavljanja pitanja jer je danas došao
slušati, a ne govoriti, s obzirom na to da je tema jasna, ali smatra da u svemu ovome nedostaje
mišljenje glavnog ravnatelja koji je i potpisao taj Pravilnik.
Smatra da Vijeće ne bi trebalo raspravljati o dokumentima koji su u nadležnosti glavnog ravnatelja.
Nikola Baketa, član Vijeća, naveo je kako on nije čuo niti jedan odgovor na pitanja koja su
postavljena na današnjoj sjednici. Zanima ga tko je bio odgovoran za to da im se Pravilnik pošalje i
zašto im nije bio dostavljen.
Kazimir Bačić, glavni ravnatelj HRT-a, naveo je kako je zapisao sve primjedbe članova Vijeća u
vezi s predmetnim Pravilnikom, koje će dati analizirati u stručnim službama HRT-a. Ujedno je naveo
da će o primjedbama razgovarati i Ravnateljstvo HRT-a te će Vijeće biti obaviješteno o zaključcima
Ravnateljstva o tome.
Zdravko Kedžo, predsjednik Vijeća, predlaže da Programsko vijeće HRT-a donese zaključak kojim
ne prihvaća predloženi Pravilnik o korištenju društvenih mreža, posebice u dijelu koji se odnosi na
položaj i ulogu Vijeća.
Neda Ritz, članica Vijeća, predlaže da Vijeće ne donosi zaključak o cijelom Pravilniku nego samo o
članku 9. Pravilnika koji se odnosi na članove Programskog vijeća.

4

Zdravko Kedžo, predsjednik Vijeća, naveo je kako je prijedlog kolegice Ritz da Vijeće donese
zaključak kojim traži da se iz Pravilnika briše članak 9. Pravilnika o korištenju društvenih mreža.
Ujedno predsjednik Vijeća moli da se članove Vijeća izvijesti o učinjenim promjenama u Pravilniku.
Vlaho Bogišić, član Vijeća, naveo je kako je on za još veću sažetost zaključka, u smislu da položaj i
rad članova Vijeća ne može biti predmet niti jednog Pravilnika koji donosi glavni ravnatelj te u skladu
s tim Vijeće smatra članak 9. ništetnim.
Ujedno je naveo kako drugi zaključak Vijeća treba biti da će članovi Vijeća sami dogovoriti svoje
komuniciranje s javnošću bilo putem rukovodstva ove kuće ili izravno putem predsjednika Vijeća.
Zdravko Kedžo, predsjednik Vijeća, naveo je da, prema mišljenju tajnice Programskog vijeća,
Vijeće ne može ništetnim proglasiti nešto što je donio glavni ravnatelj HRT-a, ali može zatražiti
izmjenu Pravilnika na način da se članak 9. iz istoga briše.
Aleksandar Milošević, član Vijeća, smatra da se ne bi trebali toliko sužavati jer je svaki članak tog
Pravilnika upitan i neće te stvari rješavati. Stoga predlaže da Vijeće donese zaključak kojim odbija
navedeni Pravilnik jer neće dobro regulirati pitanje istupa na društvenim mrežama, te da Vijeće
savjetuje rukovodstvu kuće da izradi novi Pravilnik.
Zdravko Kedžo, predsjednik Vijeća, naveo je kako to nadilazi ovlasti Vijeća. Naveo je kako je
oksimoronski da Vijeće s jedne strane tvrdi da se interni pravilnici HRT-a ne odnose na članove
Vijeća, a da bi onda savjetovalo rukovodstvo kuće o tome kako da te interne Pravilnike donosi.
Nikola Baketa, član Vijeća, predlaže da se u zaključak Vijeća ubaci i dio da članovi Vijeća očekuju
odgovore na danas postavljana pitanja.
Zdravko Kedžo, predsjednik Vijeća, predlaže da Vijeće donese sljedeći:
ZAKLJUČAK
1. Programsko vijeće HRT-a ne prihvaća Pravilnik o korištenju društvenih mreža te predlaže da
se iz Pravilnika izbriše članak 9. koji se odnosi na Vijeće.
2. Programsko vijeće traži od rukovodstva kuće da izvijesti Vijeće o zaključcima Ravnateljstva u
vezi s predmetnim Pravilnikom te da se izvijeste članovi Vijeća o učinjenim promjenama
Pravilnika prije njegova stupanja na snagu.
3. Programsko vijeće traži da se na pitanja članova Vijeća odgovori do sljedeće sjednice Vijeća.
Predsjednik Vijeća konstatira da su članovi Vijeća jednoglasno, glasovima svih nazočnih
članova Vijeća (10 glasova „ZA“) prihvatili gore navedeni zaključak.
Vlaho Bogišić, član Vijeća, smatra da bi se u zaključak trebalo ubaciti da predsjednik Vijeća treba
iskomunicirati s Ravnateljstvom moguće načine komunikacije Vijeća, unutar sustava HRT-a, prema
javnosti.
Zdravko Kedžo, predsjednik Vijeća, predlaže da to prvo iskomuniciraju međusobno i da o tome
raspravljaju na sljedećoj sjednici Vijeća.
Ujedno je naveo kako je za predmetni Pravilnik o korištenju društvenih mreža saznao nakon radnog
sastanka Vijeća, 6. rujna 2017., u liftu. Buduću da to nije smatrao službenom informacijom zatražio je
očitovanje ravnatelja PJ Program, g. Kunića, koji mu je to potvrdio uz opasku da iza predmetnog
Pravilnika stoji Pravna služba HRT-a koja smatra da je to legitimno. S obzirom na to da je
pretpostavio kakve će reakcije to izazvati, rekao je ravnatelju Programa da se za iduću sjednicu Vijeća

5

dobro pripremi jer će članovi Vijeća sigurno tražiti odgovore na brojna pitanja u vezi s predmetnim
Pravilnikom.
Nikola Baketa, član Vijeća, moli da se za iduću sjednicu Vijeća pripremi analiza razloga ukidanja
emisije Hrvatska uživo jer je prepolitička.
Vlaho Bogišić, član Vijeća, naveo je da je on za predmetni Pravilnik saznao tri, četiri dana prije
predsjednika Vijeća, iz pravca Radničkog vijeća ove kuće, s time da tada nije reagirao jer je smatrao
da to nije njegov posao kao člana Vijeća. Istaknuo je da članovi Vijeća ne smiju biti članovi političkih
stranaka niti u bilo kakvom ugovornom odnosu s HRT-om za vrijeme trajanja mandata.
Apelira na predsjednika Vijeća da se Vijeće ne kapacitira političkim niti stručnim temama.
Istaknuo je kako su članovi Vijeća spremni danonoćno surađivati s HRT-om za boljitak ove kuće, ali
da trebaju biti jako oprezni kada ih političke i stručne razine pokušavaju u javnom prostoru korigirati.
To nije za javni prostor jer je u javnom prostoru Vijeće nadređeno svima.
S obzirom na to da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Vijeća najavio je redovnu sjednicu
Vijeća za 28. rujna 2017. te zahvalio svima na sudjelovanju u raspravi.
Sjednica je zaključena u 12:00.

Zapisnik sastavila:

Predsjednik
Programskog vijeća HRT-a

Mirjana Bujdo Vađina, dipl. iur.
Zdravko Kedžo, dr. sc.
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