HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a
NADZORNI ODBOR HRT-a
Zagreb, Prisavlje 3
Broj: 8/11
Zagreb, 25. srpnja 2011.
ZAPISNIK
8. zajedničke sjednice Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a, održane dana
20. srpnja 2011. godine, u sobi 107, objekt B30, I. kat
započeto u 10,00 sati
PRISUTNI: Nada Zgrabljić Rotar, Silvija Luks-Kalogjera, Josip Jović, Petar Lovrić, Milan
Kujundžić (otišao u 12.40), Darko Grivičić, Josip Čerina, Viktorija Car, Sanja
Ivić, Branko Karabatić, Zrinka Malešević, Željko Čagalj, Nikola BonačićKrešić (došao u 12.00)
ODSUTNI:

Ivo Goldstein (isprič.), Ante Tomić (isprič.), Orsat Miljenić (isprič.), Željko
Čagalj (isprič.)

OSTALI PRISUTNI: Josip Popovac, Kazimir Bačić, Zoran Mihajlović, Sanda Vojković
Smiljanić, Duško Radić, Dorotea Lazanin Jelenc, Zrinoslava Delić
Sjednicu je otvorila predsjedateljica gđa. N. Zabljić Rotar i konstatirala da postoji kvorum za
donošenje pravovaljanih odluka. U odnosu na dnevni red koji je predviđen u pozivu za
sjednicu, predložila je dopunu točkom 5., uz obrazloženje da je po njezinom mišljenju
navedena točka pogrešno uvrštena u dnevni red jučerašnje sjednice NO-a, s obzirom da je
člankom 18. st. 3. Zakona o HRT-u (NN 137/10), donošenje financijskog plana u djelokrugu
rada zajedničke sjednice. Budući da je materijal svim članovima zajedničke sjednice
dostavljen tek jučer, 19. srpnja 2011., a da zbog hitnosti ovu točku ne bi trebalo ostavljati za
neku od narednih sjednica, predsjedateljica je otvorila raspravu o sljedećem prijedlogu
dnevnog reda:
DNEVNI RED:
1. a) Ovjera zapisnika 6. i 7. zajedničke sjednice Programskoga vijeća HRT-a i Nadzornog
odbora HRT-a
b) Izvješće o provedbi odluka i zaključaka 7. zajedničke sjednice Programskoga vijeća
HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a
2. Prijedlog predsjednika Uprave HRT-a za imenovanje članova Uprave HRT-a
3. Rasprava o prijedlogu predsjednika Uprave HRT-a
4. Izbor i imenovanje članova Uprave HRT-a
5. Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2011.
6. R a z n o
Gđa. S. Luks-Kalogjera pojasnila je kako prijedlog rebalansa financijskog plana za 2011.
nije pogreškom uvršten u dnevni red sjednice NO-a, nego je to po definiciji predmet o kojem
se treba očitovati NO i to smatra dobrom praksom, dok je u nadležnosti zajedničke sjednice
ovo pitanje na temelju tumačenja Zakona o HRT-u. Izvijestila je kako je NO jednoglasno
prihvatio predloženi rebalans. G. P. Lovrić konstatirao je da se radi o složenoj materiji, radi
čega bi prije rasprave pojašnjenje trebale dati odgovorne osobe, nakon čega je predsjedateljica
predložila da se ova točka uvrsti u dnevni red, a kad sva pojašnjenja da izvjestitelj te točke g.
D. V. Josić, ovo tijelo može odlučiti da navedeni prijedlog prihvati ili odbije.
Slijedom svega iznesenog:

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen
Ad. 1. a)
Jednoglasno je ovjeren zapisnik 6. zajedničke sjednice Programskog vijeća HRT-a i
Nadzornog odbora HRT-a, koji je svim članovima zajedničke sjednice dostavljen u
elektronskom obliku 19. srpnja 2011., nakon unošenja ispravaka sukladno primjedbama
iznesenim na 7. zajedničkoj sjednici.
Jednoglasno je ovjeren zapisnik 7. zajedničke sjednice Programskog vijeća HRT-a i
Nadzornog odbora HRT-a.
Ad. 1. b)
Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o provedbi odluka i zaključaka 7. zajedničke sjednice
Programskoga vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a.

Ad. 2.
Predsjednik Uprave HRT-a, g. J. Popovac nakon uvida u cjelokupnu dokumentaciju, za
članove Uprave HRT-a predložio je g. Darija Vladimira Josića i Zorana Mihajlovića, kako je i
najavio u postupku izbora za predsjednika Uprave HRT-a prilikom svog predstavljanja
članovima zajedničke sjednice. Prijedlog je obrazložio kvalitetnom suradnjom i apsolutnim
povjerenjem u znanje i iskustvo navedenih kandidata u razdoblju njegovog privremenog
mandata, o čemu svjedoče i rezultati njihova zajedničkog rada, pri čemu je posebno istaknuo
doprinos D. V. Josića financijskoj stabilizaciji HRT-a, uvođenju novih poslovnih procesa,
ispravljanju niza nedostataka koji su narušavali poslovanje HRT-a, a što je u konačnici
prepoznalo posljednje revizijsko izvješće. Dodao je kako vjeruje da upravo s ovim
kandidatima može ostvariti svoj plan i program rada i razvoja i to konsenzusom pri donošenju
svih važnih odluka, što je dokazala dosadašnja praksa, a smatra da bi takva trebala biti i
praksa buduće Uprave HRT-a.
Na upit gđe. V. Car, g. Popovac je odgovorio da su vanjsku, komercijalnu reviziju proveli
Audit d.o.o. i Revizija Zagreb d.o.o., koji su odabrani na temelju javnog natječaja te da se
njihove glavne primjedbe, na koje je danas poslan i odgovor, odnose na računovodstvene
politike koje je HRT donio u 2010., u konzultaciji s tvrtkom Ernst & Young. Druga skupina
primjedaba odnosi se na razdoblje iza 31.12.2010. i pitanje svima poznatog poreznog duga.
Gđa. S. Luks-Kalogjera potvrdila je navode g. Popovca te je dodala kako je vanjska
komercijalna revizija ukazala na propuste koji se primarno odnose na rad Interne revizije
HRT-a, a da se preporuke u većem dijelu tiču nedostataka u radu bivšeg Ravnateljstva HRT-a,
a ne ove privremene Uprave HRT-a, te da je privremeni glavni ravnatelj HRT-a u posljednjih
6 mjeseci otklonio već otprilike 1/3 propusta, dok su ostalo uglavnom tehničke stvari koje još
treba otkloniti.
U daljnjem tijeku sjednice, predsjedateljica je predložila da se članovima zajedničke sjednice
predstave kandidati za članove Uprave HRT-a.
G. D. V. Josić ukratko je iznio svoj plan i program rada i razvoja HRT-a, koji se u bitnom
naslanja na plan i program rada i razvoja kojeg je predložio g. Popovac. Na upit gđe. V. Car,
odgovorio je da najveće prijetnje financijskoj stabilnosti HRT-a, a samim time i neovisnosti
HRT-a kao javnog servisa, vidi u sadašnjem Zakonu o HRT-u, koji osim smanjenja
marketinškog vremena u prime timu, ima i nedostatak u činjenici što ne postoji mehanizam
kontrole obveznika RTV pristojbe, što je nužno budući da je pristojba osnovni izvor prihoda
HRT-a. Naime, svojedobno je u prijedlogu Zakona bila predviđena odredba da se baza
obveznika RTV pristojbe veže za HEP-ovu bazu, čime bi se osigurala mogućnost kontrole, a
time i stabilan izvor prihoda za HRT. Rješenja koja su predviđena u sadašnjem Zakonu, u
uvjetima sve veće recesije, doveli su do većeg broja neplatiša, a samim time i povećanja
troška ubiranja pristojbe. Na upit gđe. N. Zgrabljić Rotar na koji način će vršiti nadzor
financijskog poslovanja, odgovorio je da su, osim ulaganja u daljnji razvoj sustava praćenja
financijskih tijekova, mehanizmi kontrole predviđeni samim Zakonom o HRT-u, kao i
Statutom i to kroz tijelo Nadzornog odbora HRT-a, zajedničku sjednicu NO-a i PV-a koji
zajednički donose financijski plan, Vijeću za elektroničke medije koje kontrolira trošenje
sredstava pristojbe i kojemu se dostavlja izvješće o komercijalnim i javnim prihodima. Na
dodatno pitanje gđe. N. Zgrabljić Rotar, kako bi on sa svojim znanjem mogao doprinijeti
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budućnosti HRT-a, odgovorio je da bi njegov doprinos bio u daljnjem unapređenju poslovnih
procesa, pogotovo na HTV-u, u tom smislu da se uspostavi kontrola praćenja i trošenja
sredstava koje HRT ubire od pristojbe, što u konačnici ostavlja prostor za ulaganja u program.
Gđa. S. Luks-Kalogjera uvodno je konstatirala kako smatra da je na listi od 100 ili 200
uspješnih mladih ljudi u Hrvatskoj g. D. V. Josić na samom vrhu, da na domaćem i
inozemnom tržištu rada vrijedi jako puno, te da je u HRT došao s pozicije predsjednika
Uprave Jadran investa, da je vlasnik još nekoliko tvrtki, radi čega mu je postavila pitanje koji
je poslovno pravni status Jadran investa, koji se bavi prodajom nekretnina, kao i ostalih tvrtki
kojih je vlasnik, te dodatno pitanje što ga je kao mladog, uspješnog i bogatog čovjeka
motiviralo da dođe na HRT gdje mu je plaća ponižavajuće mala i gdje ne radi sa svojim
privatnim novcem, nego novcem obveznika pristojbe. Na pitanje gđe. S. Luks-Kalogjera g. D.
V. Josić je odgovorio da je prije nešto više od dvije i pol godine, dakle prije dolaska na HRT,
izašao iz Jadran investa d.o.o., tj. prodao vlasničke udjele i više nema nikakvu povezanost s
tvrtkom u kojoj je bio predsjednik Uprave, da je trenutno vlasnik još dvije tvrtke u 100%
udjelu, koje se bave projektiranjem, nadzorom i vođenjem projekata. U odnosu na dodatno
pitanje što ga je motiviralo da se zaposli na HRT-u, odgovorio je kako je iz njegovog
životopisa vidljivo da je prvih 6 godina staža radio na poslovima restruktrurianja i poslovnog
savjetovanja za privatizacijsko investicijske fondove i američke konzultantske tvrtke i
gledajući s tog aspekta, HRT ga impresionira zbog svoje složenosti i mogućnosti razvoja, za
njega predstavlja profesionalni izazov te bi u slučaju ostvarenja zadanih ciljeva kao mogući
član Uprave HRT-a u poslovnom i životnom smislu zasigurno postigao osobno zadovoljstvo.
Na upit g. P. Lovrića, što je s novcem od PDV-a, je li on naplaćen i zadržan ili greškom nije
naplaćen, odgovorio je da je PDV naplaćen i zadržan kao HRT-ov pretporez, a utrošen je na
poslovanje HRT-a. Na dodatno pitanje gđe. N. Zgrabljić Rotar, odgovorio je da se problem
PDV-a vuče od 2002. do 1.1.2010., kada je izmijenjen Zakon o PDV-u. Na pitanje g. D.
Grivičića, odgovorio je da Porezna uprava za porezno rješenje iz 2002. u iznosu od 52. mil.
kn. može provesti ovrhu, dok su rješenja od 2006., 2007. i 2008. u drugostupanjskom
postupku, te još nisu ovršna.
G. Z. Mihajlović iznio je osnovne crtice iz svog životopisa, te je ukratko predstavio svoj plan
i program rada i razvoja HRT-a, s naglaskom da ukoliko bude član Uprave HRT-a svoj
doprinos može dati u organizaciji i razvoju multimedije, kao strateškom opredjeljenju HRT-a.
Na upit g. J. Jovića, jesu li kao članovi Uprave HRT-a raspravljali o kadrovskim rješenjima,
odgovorio je da ima osobne preferencije, ali ih ne može iznositi s obzirom da o određenim
pozicijama odlučuje Uprava HRT-a kao tijelo, a postoji i obveza raspisivanja javnog
natječaja. Na upit g. J. Čerine, smatra li potrebnim smanjiti broj upravljačkih i voditeljskih
pozicija koji je predviđen sistematizacijom radnih mjesta, odgovorio je da je jedan od prvih
zadataka nova sistematizacija, koja ima za cilj smanjenje broja rukovodećih pozicija, a
voditeljske pozicije vezati za trajanje određenog projekta. Gđa. S. Luks-Kalogjera uvodno je
konstatirala kako je g. Z. Mihajlović, uz g. D. Radića na HRA omiljena osoba upravo zbog
svojih organizacijskih spopsobnosti, što je vidljivo iz činjenice da HRA u organizacijskom
smislu najbolje funkcionira i troši najmanje novca, no da bi kao član Uprave HRT-a
nedvojbeno bio zadužen i za HTV, gdje postoji puno veći višak onih koji ne rade ništa, zbog
čega mu je je postavila pitanje hoće li taj višak ljudi prebaciti u ustrojbenu jedinicu
Multimediju, za koju je istaknuo da će mu biti prioritet, te nastavno na navedeno, hoće li
problem viška riješiti samo drugačijom organizacijom ili će biti potrebni otkazi onih koji ništa
ne rade. Na postavljena pitanja g. Z. Mihajlović odgovorio je da će standarde koji dobro
funkcioniraju na HRA pokušati primijeniti na cijeli HRT, a u odnosu na pitanje viškova,
odgovorio je da će kadrovsku politiku zajednički provoditi Uprava HRT-a, no da polazište za
odluke o eventualnim viškovima treba biti analiza iskoristivosti svakog pojedinca, koja će
zasigurno rezultirati i otkazivanjem ugovora o radu određenom broju radnika u skladu sa
zakonom predviđenom procedurom, što je sve i predviđeno planom restrukturiranja. Na upit
g. M. Kujundžića, koje mjere planiraju poduzeti za povećanje prihoda, g. D. V. Josić je
odgovorio da će investicijski ciklus dovesti do ušteda, odnosno smanjenja troškova
poslovanja i usmjeravanja u program, a u odnosu na prihode, smatra da su isti zadani
Zakonom o HRT-u, radi čega smatra da je potrebno povećati bazu obveznika pristojbe, što je
istaknuo u uvodu. Što se tiče komercijalnih prihoda od marketinga, planira se povećanje u
području multimedije i interneta, dok je za iskorisivost arhivske građe nužno invesitranje, za
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koje će HRT vjerojatno morati koristiti sredstva EU fondova. U odnosu na pitanje koji
postotak upravljačkih pozicija na HRT-u misli promijeniti, konstatirao je da će takve odluke
donositi jednoglasno, a osobno je izrazio nadu da će se za pozicije ravnatelja ustrojbenih
jedinica i glavnih urednika na temelju raspisanih natječaja javiti potpuno nove osobe, izvan
HRT-a. G. Z. Mihajlović odgovorio je da se o konkretnim imenima za ključne upravljačke
pozicije nije razgovaralo, tim više što je za iste predviđen javni natječaj, no očekuje da će biti
i novih imena, ali i imena koja su se dokazala u dosadašnjem radu. G. J. Popovac pojasnio je
da je da bi bilo nekorektno špekulirati o imenima i prejudicirati rezultate javnog natječaja za
one pozicije za koje je isti predviđen, jer bi se narušio smisao tog instituta, a to je da se na
prijavu na natječaj potaknu nova, kvalitetna imena. Što se tiče dodatnog pitanja g. M.
Kujundžića o mogućnostima prodaje programskih sadržaja HTV-a, g. D. V. Josić je
odgovorio kako HRT već prodaje svoje programske sadržaje te da postoji prostor za daljnje
povećanje te prodaje, a također postoji i prostor za prodaju i najam tehničkih kapaciteta nakon
što se isti osuvremene. Na upit gđe. S. Ivić, koliko vremena je potrebno za sve promjene koje
su najavili u svom programu, g. J. Popovac je odgovorio da planira dovršetak restrukturiranja
i prve efekte tog procesa sredinom druge godine mandata, početak dugoročnog planiranja u
trećoj godini, a u četvrtoj godini predviđa stabilno poslovanje. Nastavno na pitanje g. M.
Kujundžića, za koje je gđa. S. Luks-Kalogjera ustvrdila da kandidati izbjegavaju odgovor,
iako je bilo jasno postavljeno, jer je iz istog vidljivo na koje pozicije se pitanje odnosi, budući
da je po Zakonu o HRT-u i Statutu HRT-a samo pozicija glavnog urednika podložna
propisanoj proceduri, dok se ostale pozicije, kao što su ravnatelji ustrojbenih jedinica i
urednici programa popunjavaju odlukom Uprave HRT-a, dodatno je od g. J. Popovca i
njegovih kandidata, uz komentar da se kvalitetni ljudi ne nude, nego traže, zahtijevala
odgovor na pitanje koga će isti tražiti za navedene pozicije, za koje nije potreban niti javni
natječaj, niti mišljenje ovog tijela HRT-a. G. J. Popovac je odgovorio da je i Zakon o HRT-u
i Statut HRT-a predvidio da je za svaku poziciju u HRT-u potrebno raspisati javni natječaj
nakon čega je gđa. S. Luks-Kalogjera zatražila od tajnice Vijeća da pročita navedene odredbe
Zakona i Statuta. Na pitanje g. J. Čerine, hoće li uvesti rotaciju voditeljskih i upravljačkih
pozicija svake tri-četiri godine, g. J. Popovac je odgovorio kako će se po izradi nove
organizacije i korporativne strategije uvesti rotacija voditeljskih pozicija gdje god je moguće,
pogotovo na pozicijama nižeg menadžmenta.
Na zahtjev gđe. S. Luks-Kalogjera, gđa. Z. Delić pročitala je odredbe Zakona o HRT-u i
Statuta HRT-a koji propisuju obvezu raspisivanja javnog natječaja za ravnatelje ustrojbenih
jedinica, glavnih urednika i urednika programa.
*** stanka ***
Ad. 3.
Dodatne rasprave o kandidatima za članove Uprave HRT-a nije bilo.
Ad. 4.
Na temelju članka 28. stavka 3. Poslovnika o radu Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog
odbora HRT-a na zajedničkoj sjednici (dalje u tekstu: Poslovnik), proveden je postupak tajnog
glasanja za svakog pojedinog člana Uprave HRT-a na posebnom glasačkom listiću te su
dobiveni sljedeći rezultati:
„ZA“ prijedlog predsjednika Uprave HRT-a da se za člana Uprave HRT-a imenuje
Darije Vladimir Josić dano je 6 glasova, 5 je bilo „PROTIV“, a 1 glas je bio nevažeći;
„ZA“ prijedlog predsjednika Uprave HRT-a da se za člana Uprave HRT-a imenuje
Zoran Mihajlović dano je 5 glasova, 7 je bilo „PROTIV“.
U nastavku sjednice, budući da niti jedan kandidat nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu,
predsjedateljica je sukladno članku 29. Poslovnika predložila donošenje odluke o objavi
novog natječaja za članove Uprave HRT-a.
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Gđa. S. Luks-Kalogjera predložila je da se izmijeni tekst natječaja tako da kandidati za
članove Uprave HRT-a ne budu obvezni dostaviti program rada i razvoja HRT-a za razdoblje
imenovanja s razradom po godinama, jer je takav program već dostavio predsjednik Uprave
HRT-a, dok je za članove Uprave HRT-a bitno da su spremni surađivati s predsjednikom
Uprave HRT-a na njegovom programu. Prijedlogu gđe. S. Luks-Kalogjera se protivila gđa. S.
Ivić uz obrazloženje da i kandidati za članove Uprave HRT-a moraju iznijeti neke načelne
stavove u vezi programa. G. J. Čerina predložio je da se u tekst natječaja stavi odredba da je
program rada i razvoja HRT-a g. J. Popovca javno dostupan na web stranicama HRT-a i da su
kandidati dužni u prijavi navesti da su imali uvid i da su suglasni s tim planom, a mogu i nešto
dodati. Gđa N. Zgrabljić Rotar predložila da se ne mijenja tekst natječaja jer se iz programa
rada i razvoja koji kandidati dostavljaju u pisanom obliku može vidjeti razina znanja i način
na koji svaki od njih vlada problematikom u vezi HRT-a, a osim toga svaka osoba koja se
javlja mora imati svoju viziju programa, ali je suglasna da program rada i razvoja HRT-a g. J.
Popovca bude javno dostupan. G. J. Popovac izjavio je kako svatko tko zatraži, može dobiti
njegov program u elektronskom obliku. G. P. Lovrić je predložio da svim kandidatima pod
jednakim uvjetima treba dati mogućnost informacije o programu, odnosno da treba objaviti
informaciju da svi kandidati mogu dobiti uvid u navedeni program, a gđa. S. Ivić je predložila
da se to stavi kao napomena, što su načelno podržali i ostali članovi zajedničke sjednice.
Na temelju rezultata rasprave, jednoglasno je donesena odluka da se objavi identičan tekst
javnog natječaja za imenovanje članova Uprave HRT-a kao u lipnju, uz promjenu roka za
prijavu koji iznosi 30 dana i napomenu da svi kandidati mogu dobiti uvid u program rada i
razvoja HRT-a g. J. Popovca na zahtjev.
Odluka o objavi javnog natječaja za imenovanje članova Uprave HRT-a čini sastavni dio
ovog zapisnika.
U nastavku sjednice, budući da je gđa. V. Car izvijestila nazočne kako je nema u Zagrebu u
razdoblju od 30. kolovoza 2011. do 4. rujna 2011., a gđa. S. Luks-Kalogjera kako je nema u
prvom tjednu rujna, postignut je dogovor da se prva zajednička sjednica na kojoj će se otvoriti
pristigle ponude održi 8. rujna 2011. (četvrtak), a da se sjednica u vezi izbora, odnosno
imenovanja održi 13. rujna 2011. (utorak), te da se sukladno tome datum objave odluke o
objavi javnog natječaja odredi 5 radnih dana unatrag, počevši od 8. rujna.
Ad. 5.
G. D. V. Josić je na temelju ovlaštenja privremenog glavnog ravnatelja HRT-a, g. J. Popovca,
obrazložio prijedlog rebalansa financijskog plana za 2011. Prijedlog rebalansa bazira se na
privremenim rezultatima za prvih 6 mjeseci, s time da je najveći dio plana ostao isti, dok su
razlike sljedeće:
- poslovni prihodi od oglašvanja (HRA i HTV) su s obzirom na pad minutaže i situaciju
na tržištu umanjeni u projekciji za 15 milijuna kuna;
- poslovni rashodi – materijalni rashodi su smanjeni na pozicijama uredskog materijala,
tiskovina, tonera, troškova interneta, zdrav. usluga i dr.
- u ustojbenoj jedinici HTV: povećana su davanja za HAVC za 8 milijuna kn zbog
izmjene obveza HRT-a prema HAVC-u na temelju novog Zakona o HRT-u, a u
programu su smanjeni troškovi za 15 milijuna kuna najvećim dijelom u Sportskom
programu (nije kupljen HNL) te u sklopu nagradnih igara (isplaćene manje nagrade od
planiranog), dok su u Stranom, Dramskom i Dokumentarnom programu predviđeni
povećani troškovi zbog povećanja zakonom predviđenog postotka nabave programa
od neovisnih proizvođača s 10% na 15%,
- ustrojbena jedinica HRA i GP: nisu predvidjeli promjene u strukturi plana,
- u PJ OP: samnjen je iznos davanja Fondu za poticanje pluralizna za 1 milijun kuna
(zakonska obveza 3% od Pristojbe); smanjene su naknade i troškovi bankarskih usluga
za 4 milijuna kuna te bankarskih naknada i platnog prometa za 750 tisuća kuna;
planirani su izdaci za troškove rada Vijeća i NO visina kojih se nije mogla predvidjeti
u vrijeme donošenja plana; utvrđen je posebni izdatak od milijun kuna za natječaj
„clean start“, tzv. snimka stanja po nalogu NO-a; u RJ Prodaja je planiran trošak
emisije „Bingalica“; predviđen je izdatak članarine u u agenciji u EU za istraživanje;
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povećani su troškovi poštarina i administrativne takse te troškovi odvjetnika u RJ
Pristojba i Pravnni poslovi, zbog problema u naplati pristojbe; predviđen je veći realni
iznos vrijednosnih usklađenja za 5 milijuna kuna te iznos od 800 tisuća kuna za
mogućnost varijabilnog dodatka na plaću.
Zaključno te na upit gđe. V. Car, g. D. V. Josić je odgovorio da se rebalansom planira
gubitak u iznosu od cca 35 milijuna kuna u odnosu na planirani gubitak u originalnom planu u
iznosu od cca 23 milijuna kn, dakle rebalans predviđa cca 12 milijuna kuna veći gubitak.
S primjedbom g. P. Lovrića da je Zakon o HRT-u stupio na snagu u prosincu 2010. te je bilo
moguće pravovremeno dobro predvidjeti i planirati prihode od marketinga, g. D. V. Josić se
složio i konstatirao da se pri planiranju i uzelo u obzir zakonom predviđeno smanjenje
minutaže s 9 minuta na 6 minuta, no da su i unatoč tome prihodi od marketinga niži od
planiranih, zbog značajnog pada marketinških budgeta na tržištu te opće gospodarske
situacije, kao i daljnjeg pada gledanosti programa. Na dodatno pitanje, g. D. V. Josić je
odgovorio da u ime programa ne može govoriti zašto do određenih programskih realizacija, a
samim time i planiraih troškova nije došlo i zbog čega se onda neki programski sadržaji žele
kupiti na jesen. Na upit koliko je hitno da se danas usvoji rebalans, odgovorio je da bi
današnja odluka o rebalansu bila poželjna zbog programa, kako bi se jesenska shema mogla
realizirati u rujnu, budući da je rađena na temelju ovog rebalansa. Gđa. S. Luks-Kalogjera
dodatno je pojasnila razloge zbog kojih je na jučerašnjoj sjednici jednoglasno podržan
prijedlog ovog rebalansa. Naime, financijski plan za 2011. donošen je u trenutku stupanja na
snagu novog Zakona o HRT-u, odnosno u vrijeme kad još nije bio konstituiran Nadzorni
odbor i Programsko vijeće, pa nije bilo moguće utjecati na njegovo donošenje. Sa stajališta
NO-a ovakav rebalans je nužan prije svega da bi se mogla realizirati jesenska programska
shema, ali i zbog toga da bi se mogla raspisati vanjska revizija za 2011. te provesti tzv. „clean
start“, jer svaka nova buduća Uprava HRT-a mora imati snimku stanja i znati s kojim
vrijednostima raspolaže. Ujedno je izvijestila sve članove da NO nije na jučerašnjoj sjednici
ulazio u meritum i ispitivao je li se u programu štedilo na pravim mjestima, odnosno previše
trošilo na krivim mjestima.
Na temelju iznesenog prijedloga, sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o HRT-u i članku
29. stavku 1. Statuta HRT-a, jednoglasno je (dvotrećinskom većinom svih članova) donesen
rebalans financijskog plana za 2011.
Rebalans financijskog plana za 2011. je sastavni dio ovog zapisnika.
Ad. 6.
Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjedateljica je zaključila 8. zajedničku sjednicu
Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a.
Dovršeno u 12.50 sati
Zapisnik sastavila:
Zrinoslava Delić
Tajnica Programskoga vijeća HRT-a

Predsjednica
Programskoga vijeća HRT-a
Nada Zgrabljić Rotar
Predsjednica
Nadzornog odbora HRT-a

Silvija Luks-Kalogjera
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HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a
NADZORNI ODBOR HRT-a
Broj: 8/11.
Na temelju članka 18., 19. i 20. Zakona o HRT-u (NN 137/10) i članka 22., 29. i 60. Statuta
HRT-a, Programsko vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a na svojoj 8. zajedničkoj sjednici,
održanoj dana 20. srpnja 2011. donijeli su sljedeću
ODLUKU
I.
Objavljuje se javni natječaj za imenovanje:
ČLANOVA/ICA UPRAVE HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE (2 izvršitelja).
Mandat članova/ica Uprave HRT-a traje 4 (četiri) godine.
II.
Za člana/icu Uprave HRT-a iz točke I. može biti imenovana osoba koje ispunjava ove uvjete:
1. hrvatsko državljanstvo;
2. završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;
3. aktivno znanje najmanje jednoga svjetskog jezika;
4. najmanje deset godina radnog iskustva;
5. organizacijske i upravljačke sposobnosti dokazane u dosadašnjem radu u trajanju
najmanje dvije godine.
III.
Za člana/icu Uprave HRT-a ne može biti imenovana osoba:
1. koja uživa imunitet na bilo kojoj osnovi;
2. koja je državni dužnosnik ili obnaša dužnost u tijelima političkih stranaka ili
tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
3. koja je u radnom odnosu u konkurentskoj pravnoj osobi, odnosno pravnim
osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa audio i
audiovizualnih medijskih usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektroničkih
publikacija;
4. koja obavlja bilo koje druge poslove u pravnoj osobi iz podstavka 3. ovog stavka;
5. koja je član uprave, upravnih vijeća ili nadzornih odbora pravne osobe iz
podstavka 3. ovog stavka;
6. koja je vlasnik, dioničar ili imatelj udjela u pravnoj osobi iz podstavka 3. ovog
stavka;
7. koja obavlja druge poslove zbog kojih bi mogla doći u sukob interesa;
8. kojoj je član uže obitelji vlasnik, dioničar ili imatelj udjela u pravnoj osobi iz
podstavka 3. ovog stavka.
Osoba kod koje su u vrijeme prijave na natječaj za člana/icu Uprave HRT-a postojale
okolnosti iz podstavka 2. prethodnog stavka dužna je zamrznuti svoje članstvo u političkoj
stranci u slučaju imenovanja za člana/icu Uprave HRT-a.
Član/ica Uprave HRT-a za trajanja mandata ne smije biti ni u kakvom financijskom i/ili
poslovnom odnosu s HRT-om, niti od HRT-a stjecati bilo kakve prihode, osim prihoda na
osnovi radnog odnosa, niti posredovati prigodom sklapanja poslova HRT-a s trećim osobama.
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IV.
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju
ispunjavanje uvjeta natječaja i to:
1. presliku domovnice,
2. presliku diplome,
3. potvrdu ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog svjetskog jezika,
4. presliku radne knjižice,
5. životopis s posebnim osvrtom na organizacijske i upravljačke sposobnosti dokazane u
dosadašnjem radu u trajanju najmanje dvije godine,
6. program rada i razvoja HRT-a za razdoblje imenovanja (mandatno razdoblje) s razradom
po godinama*
7. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom potvrđuje da kao član/ica Uprave HRT-a ne
bi na bilo koji način mogao doći u sukob interesa u smislu točke III. ove Odluke,
8. potvrdu nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak.
V.
Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u
„Narodnim novinama“.
Prijave se dostavljaju u zatvorenim kuvertama s naznakom: „Natječaj za člana/icu Uprave
HRT-a“ na adresu: Hrvatska radiotelevizija, Programsko vijeće HRT-a i Nadzorni odbor
HRT-a, 10 000 Zagreb, Prisavlje 3.
Rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti duži od četrdeset i pet dana (45)
od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Predsjednica
Programskoga vijeća HRT-a

Nada Zgrabljić Rotar

Predsjednica
Nadzornog odbora HRT-a

Silvija Luks-Kalogjera

* Kandidati mogu na zahtjev upućen uredu predsjednika Uprave HRT-a dobiti uvid u Program rada i razvoja
HRT-a predsjednika Uprave HRT-a
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