HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Programsko vijeće HRT-a
Broj: 2/12.
Zagreb, 11. prosinca 2012.
ZAPISNIK
2. sjednice Programskog vijeća HRT-a, održane dana 11. prosinca 2012. godine, u
sobi 107, objekt B-30, I kat.
Započeto u 12,00 sati
PRISUTNI: Nina Obuljen Koržinek, Josip Jelić, Bruno Kragić, Ivica Maštruko, Marina
Mučalo, Arsen Oremović, Neda Ritz i Zoran Šangut
ODSUTNA: Sanja Ravlić (isprič.)
OSTALI PRISUTNI:
Goran Radman, Vesna Kusin, Dean Šoša, Biljana Romić, Zvonko Šeb,
Alja Ljubić Budanko
Sjednicu je otvorila predsjednica Vijeća gđa Nina Obuljen Koržinek, konstatirala da je na
sjednici nazočno 8 članova Vijeća i da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka
te je predložila sljedeći
DNEVNI RED:
1. a) Ovjera zapisnika 1. sjednice Programskoga vijeća HRT-a
b) Izvješće o provedbi odluka i zaključaka 1. sjednice Programskoga vijeća HRT-a
2. Prijedlog Poslovnika o radu Programskog vijeća HRT-a
3. Davanje mišljenja na prijedlog Ugovora iz članka 13. Zakona o HRT-u
4. Izvješće Povjerenika o pritužbama i prijedlozima korisnika usluga HRT-a
5. R a z n o
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad 1.
a) Jednoglasno je ovjeren zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Programskog vijeća HRTa.
b) Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o provedbi odluka i zaključaka 1. sjednice
Programskog vijeća HRT-a.
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Ad 2.
Predsjednica Vijeća gđa Nina Obuljen Koržinek otvorila je raspravu o prijedlogu
Poslovnika o radu Programskog vijeća HRT-a, koji je dostavljen svim članovima kao
materijal za sjednicu.
Jednoglasno je (s 8 glasova „ZA“) usvojen prijedlog gosp. Brune Kragića u odnosu na
prvobitni prijedlog Poslovnika kako slijedi:
Članak 18. dopunjuje se, odnosno mijenja i glasi:
„Predsjednik Vijeća ovlašten je hitno sazvati sjednicu ako ocijeni da za to postoji
opravdan razlog, a dužan je hitno sazvati sjednicu Vijeća ako hitno sazivanje
sjednice, uz pisano obrazloženje zatraži Glavni ravnatelj HRT-a, Nadzorni odbor
HRT-a ili najmanje četiri člana Vijeća i ako ocijeni da je takav zahtjev opravdan.
Predsjednik Vijeća će o tome najmanje 24 sata prije održavanja sjednice obavijestiti
članove Vijeća.“
Nakon usvajanja prethodno citiranih odredaba Poslovnika, na temelju rezultata
glasovanja, jednoglasno je (s 8 glasova „ZA“) usvojen Poslovnik o radu
Programskog vijeća HRT-a.
Poslovnik o radu Programskog vijeća HRT-a donesen na ovoj sjednici čini sastavni dio
materijala s ove sjednice.
Ad 3.
Sukladno članku 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HRT-u (N.N. br. 76/12.)
dana 5. prosinca 2012. dostavljen je Programskom vijeću HRT-a na mišljenje prijedlog
Ugovora iz članka 13. Zakona o HRT-u za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca
2017. godine između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske, a koji je
prethodno dostavljen i Vladi Republike Hrvatske.
Nakon rasprave u kojoj su svoje prijedloge i sugestije iznijeli predsjednica Programskog
vijeća HRT-a gđa Nina Obuljen Koržinek i članovi Programskog vijeća HRT-a gg. Josip
Jelić, Neda Ritz, Arsen Oremović, Bruno Kragić, Ivica Maštruko i Zoran Šangut, te danih
odgovora i obrazloženja Glavnog ravnatelja HRT-a gosp. Gorana Radmana, na prijedlog
predsjednice Programskog vijeća gđe Nine Obuljen Koržinek jednoglasno je (s 8 glasova
„ZA“) donesen sljedeći zaključak - mišljenje:
Nakon što je razmotrilo prijedlog Ugovora, Programsko vijeće HRT-a daje
mišljenje da Glavni ravnatelj HRT-a može pristupiti potpisivanju Ugovora s
Vladom RH u obliku i sadržaju kakav je poslan Programskom vijeću na mišljenje.
S obzirom na iznesene primjedbe članica i članova Programskog vijeća HRT-a,
Programsko vijeće HRT-a traži od Glavnog ravnatelja HRT-a da, u skladu sa
Zakonom o HRT-u i rokovima, razmotri te usvoji prijedloge Programskog vijeća
HRT-a za nadopune i poboljšanje teksta koji su izneseni na sjednici.
Fonogram s izlaganjima, odnosno primjedbama gore navedenih članova Vijeća, kao i
obrazloženjima Glavnog ravnatelja HRT-a čini sastavni dio materijala s ove sjednice te
će se po potrebi dostaviti nadležnim tijelima.
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Ad 4.
Povjerenik za korisnike usluga HRT-a gosp. Zvonko Šeb izvijestio je o pritužbama i
prijedlozima korisnika usluga HRT-a između dvije sjednice Programskog vijeća (od 14.
lipnja do 3. prosinca 2012.), kao u Izvješću koje je dostavljeno svim članovima kao
materijal za sjednicu.
Pritom je istaknuo da navedeno razdoblje obuhvaća gotovo šest mjeseci, točnije 171 dan,
odnosno 117 radnih dana, koliko je prošlo od posljednje sjednice održane 19. lipnja ove
godine. U tom razdoblju s korisnicima usluga HRT-a ostvario je 1776 kontakata, najviše
elektroničkom poštom – 1406. Nešto manje od dvije trećine ostvarenih kontakata (1113)
odnosilo se na programske sadržaje – prigovore, prijedloge i pohvale, a 663 puta
gledatelji i slušatelji obraćali su mu se s problemima koji nisu u njegovom djelokrugu
rada. Najčešće je bilo pitanja i reakcija u vezi s RTV pristojbom, odnosno prijavom ili
odjavom obveze plaćanja, plaćanjem i provođenjem ovršnih postupaka, a po brojnosti
slijede prigovori na loš prijam televizijskih programa te mogućnosti praćenja programa
preko satelita.
Kada je riječ o primjedbama i prijedlozima korisnika usluga, na televizijski program ih se
odnosi 227, na radijski 701, a na multimedijalne sadržaje 10. Prvi put je Radio brojnošću
prigovora nadmašio Televiziju. Razlog tome su neke od programskih promjena koje su
na Radiju nastupile uvođenjem jesenske sheme emitiranja, posebice na Drugom
programu HRA i na Radiopostaji Sljeme. Organiziranim slanjem primjedaba slušatelji su
negodovali zbog ukidanja ili promjene koncepcija nekih emisija.
Na multimedijske programske sadržaje korisnici usluga prigovarali su 10 puta, uglavnom
zbog neažurnosti sadržaja u usluzi Televizija na zahtjev i ukidanja nekih dijelova
teleteksta.
U šestomjesečnom razdoblju korisnici usluga programe HRA pohvalili su 52 puta, a
programe HTV-a 122 puta. Na Radiju 32 pohvale upućene su Radio Sljemenu (više od
polovice za glazbu), a 9 Drugom programu Hrvatskoga radija i to za emisije Konvoj,
Globotomija i Andromeda.
Programski sadržaji HTV-a dobili su 122 pohvale, najviše za emisiju Nedjeljom u 2. Ako
je suditi po broju reakcija, gledatelji su bili najzadovoljniji emisijom u kojoj je gostovao
Darko Mihaljević, a brojem pohvala slijede emisije s psihologinjom Mirjanom Krizmanić
te vladikom Grigorijem. Pohvale gledatelja dobili su i programski sadržaji na
novouvedenom specijaliziranom programu HRT 3, a po brojnosti slijede emisija Ekozona te Filmski, Dokumentarni i Informativni program HTV-a, pa zatim emisije Dobro
jutro, Hrvatska!, Potrošački kod i Osmi kat.
U odnosu na isto razdoblje 2011. godine, prosječan broj ostvarenih kontakata s
korisnicima usluga u ovom se razdoblju povećao se za 54,3 %, a broj negativnih reakcija
na programske sadržaje HRT-a za 107 %.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi vijeća gg. Marina Mučalo, Neda Ritz,
Josip Jelić, Nina Obuljen Koržinek, Ivica Maštruko, kao i danih obrazloženja
Glavnog ravnatelja HRT-a gosp. Gorana Radmana zaključeno je da je navedeno
izvještavanje u svakom slučaju korisno, te da izneseni prijedlozi trebaju biti polazna
točka za plan i program rada Programskog vijeća HRT-a.
Predsjednica Vijeća predložila je da se oformi radna grupa koja će s Povjerenikom
dogovoriti daljnji način izvještavanja za potrebe Programskog vijeća HRT-a.
Nakon svega iznesenog, Vijeće je jednoglasno (s 8 glasova „ZA“) prihvatilo izvješće
Povjerenika o pritužbama i prijedlozima korisnika usluga HRT-a između dvije
sjednice (od 14. lipnja do 3. prosinca 2012.).
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Gore navedeno Izvješće Povjerenika za korisnike usluga HRT-a čini sastavni dio
materijala s ove sjednice.
Ad. 5.
Član Vijeća gosp. Arsen Oremović istaknuo je da je u nizu svih ovih dokumenata koje
su dobili u zadnje vrijeme pročitao i izvještaj Nadzornog odbora HRT-a te da ga je kao
člana Programskoga vijeća, zainteresirao izvještaj o prihodima i rashodima, gdje je
primijetio da od milijardu i 400 milijuna, koliko se godišnje prikupi uglavnom iz
pretplate, svega 280 do 300 ide na program. On smatra da je to neuobičajen,
problematičan, pa čak i malo devijantan odnos da toliki postotak ide na tzv. hladni pogon,
a da tako malo novca ostaje za program. U tom smislu smatra da je možda dobro
spomenuti i pismo koje je dostavila odvjetnica Hrvatskog društva nezavisnih televizijskih
producenata, u kojem oni prigovaraju zbog nepoštovanja kvota, što je također problem za
sebe. Stoga se nada da će se taj omjer promijeniti.
Predsjednica Vijeća gđa Nina Obuljen Koržinek smatra da tema koju je otvorio
gospodin Oremović zahtjeva jedan vrlo detaljan izvještaj, kako bi se o njemu moglo
raspravljati, te je stoga predložila da se o ovoj temi posebno raspravlja, nakon što se od
Glavnog ravnatelja zatraži da pripremi kvalitetnu i cjelovitu informaciju. Naglasila je da
u Zakonu o HRT-u postoji obveza HRT-a da počne voditi svoje knjigovodstvo na
drugačiji način te da se pritom radi i o pitanju kako se ta sredstva iskazuju.
Članica Vijeća gđa Neda Ritz podržala je navedeni stav gđe Obuljen jer smatra da bi se
drugačijim načinom iskazivanja troškova došlo do drugačijih cifri.
Glavni ravnatelj HRT-a gosp. Goran Radman istaknuo je da se radi o jednoj izuzetno
važnoj temi i situaciji koju podupire te pojasnio da joj se može pristupiti na razne načine
jer za njega ne postoji razlika između nominalne stavke program i ostalih stavki. Smatra
da je predugo odgađano restrukturiranje HRT-a jer je sada kao poslovni sustav vrlo
neefikasan, ali ima izuzetno puno internih mogućnosti da se daleko više sredstava daje za
programski sadržaj i da ga se još više unaprijedi, ne nužno u kvantiteti koliko u njezinoj
kvaliteti, boljem profiliranju i kvalitetnijoj pripremi. Uvjeren je da će predstojeće
promjene, prije svega promjene u ustroju koje idu za funkcionalnim objedinjavanjem
HRT-a, a onda nakon toga i restrukturiranje, donijeti kvalitativne pomake u tom pravcu i
da će se u nekom razdoblju od dvije-tri godine to moći verificirati kroz značajno
kvalitetniji ukupan programski učinak Hrvatske radiotelevizije. Pritom se HRT mora
držati svoje misije i svoga poslanja javnoga i javnih obaveza te u tom smislu voditi prije
svega računa o kvaliteti i dosegu programskih sadržaja.
Član Vijeća gosp. Josip Jelić smatra da je pitanje koje je postavio gospodin Oremović,
kao prethodno izlaganje Glavnog ravnatelja vrlo delikatno, a potencijalno i vrlo opasno.
Naime, ako je navedeni iznos mali za program, a s druge strane imamo od odvjetničkog
ureda upozorenje da se ne ispunjava iznos od 15% godišnjeg programskog proračuna za
nabavu europskih djela neovisnih proizvođača, što će biti u slučaju da se usvoji
konstatacija da to nije 300 milijuna nego milijardu. Stoga smatra da o tome treba vrlo
dobro promisliti. Isto tako, postavio je pitanje Glavnom ravnatelju da protumači piramidu
funkcionalnosti Hrvatske radiotelevizije iz njegovog Programa rada te što ona konkretno
znači.
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Glavni ravnatelj HRT-a gosp. Goran Radman pojasnio je da je u svom programu
artikulirao potrebu da se Hrvatska radiotelevizija drugačije organizira kada je riječ o
trošenju javnih sredstava. Nažalost, situacija je takva da se javna sredstva kada dođu u
Hrvatsku radioteleviziju troše na minimalne uvjete, a ono što ostane odlazi na program.
Time predlaže da se promijeni tijek upravljanja sredstvima, da se ustanovi interno tržište
u kojemu bi program bio ključni korisnik svih javno dospjelih prihoda Hrvatske
radiotelevizije i onda bi program kao funkcija ulagao u interne resurse koji su mu
potrebni za realizaciju programa. Trenutno ono što ostane od ostatka troškova daje se
programu, dok se on zalaže za potpunu promjenu toga modela, kako bi se moglo puno
kvalitetnije izvještavati o trošenju javnih sredstava nego što je to bilo do sada.
Nakon svega iznesenoga, a budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća
zaključila je 2. sjednicu Programskog vijeća HRT-a.
Dovršeno u 14,00 sati
Zapisnik sastavila:

Predsjednica
Programskoga vijeća HRT-a

Alja Ljubić Budanko
Glavna tajnica HRT-a

Nina Obuljen Koržinek
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