HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Programsko vijeće HRT-a
Broj: 82/10.
Zagreb, 31. svibnja 2010.
ZAPISNIK
82. sjednice Programskog vijeća HRT-a, održane dana 27. svibnja 2010. godine, u sob 107,
object B30, I.
Započeto u 10.00 sati
PRISUTNI: Haškim Bahtijari, Dragan Crnogorac, Siniša Grgić, Damir Grubiša, Želimir
Mesarić, Zvonko Milas, Sanja Modrić, Ilija Rkman, Marina Škrabalo
ODSUTNI:

Anja Šovagović-Despot (isprič.)

OSTALI
PRISUTNI: Josip Popovac, Mislav Stipić, Sanda Vojković Smiljanić, Duško Radić,
Vladimir Kumbrija, Renato Kunić, Danko Družijanić, Zrinoslava Delić,
Jadranka Šaško
Sjednicu je otvorio predsjednik Programskoga vijeća HRT-a, gosp. Zvonko Milas,
konstatirao je da sjednici nazočno 9 članova Vijeća i da postoji kvorum za donošenje
pravovaljanih odluka, te predložio dnevni red kao u pozivu za sjednicu, uz naglasak da je
dnevni red predložen sukladno zaključku sa prethodne sjednice Vijeća HRT-a. Gđa.
Škrabalo predložila je, logičkim slijedom, da se kao druga točka dnevnoga reda uvrsti točka
preostala sa 80. sjednice Vijeća HRT-a, a to je: Izvješće Ravnateljstva HRT-a o poslovanju u
prethodnom razdoblju. Gosp. Bahtijari predložio je da se točka 2. predloženog dnevnog reda
u pozivu sjednice preformulira tako da glasi: Izbor i imenovanje vršitelja dužnosti glavnog
ravnatelja HRT-a, a vezano za prijedlog gđe. Škrabalo istaknuo je da je na zadnjoj sjednici
dogovoren dnevni red i da je njezin prijedlog obuhvaćen dnevnim redom nastavka 80.
sjednice Vijeća HRT-a, da taj nastavak treba odrediti i da ne nema potrebe da se već
dogovoreni dnevni red za ovu sjednicu Vijeća HRT-a mijenja ili dopunjuje. Gđa. Škrabalo
prihvatila je mišljenje gosp. Bahtijarija vezan za dopunu dnevnoga reda današnje sjednice
Vijeća HRT-a i povukla prijedlog za dopunu dnevnoga reda. Nakon svega iznesenoga
predsjednik Vijeća HRT-a stavio je na glasovanje prijedlog koji je vezano za promjenu
dnevnoga reda iznio gosp. Bahtijari. „ZA“ izneseni prijedlog glasovalo je 9 članova Vijeća
HRT-a, pa je predsjednik Vijeća HRT-a konstatirao da je i prijedlog jednoglasno prihvaćen i
predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1. a) Ovjera zapisnika 81. sjednice Programskoga vijeća HRT-a
b) Izvješće o provedbi odluka i zaključaka 81. sjednice Programskoga vijeća HRT-a
2. Izbor i imenovanje vršitelja dužnosti glavnog ravnatelja HRT-a
3. Rasprava o mogućoj odgovornosti Vijeća HRT-a zbog neizbora glavnog ravnatelja HRT-a
4. R a z n o
Predloženi dnevni red prihvaćen je većinom glasova (8 „ZA“, 1 „PROTIV“.
Prije prelaska na dnevni red sjednice predsjednik Vijeća HRT-a izvijestio je da je tijekom
jučerašnjeg dana zaprimio zamolbu Koordinacije sindikata HRT-a da im se zbog aktualnog
stanja na HRT-u dade mogućnost da Vijeću HRT-a iznesu svoje mišljenje, te predložio da im
se to omogući na 5 minuta, bez rasprave. Vijeće HRT-a podržalo je prijedlog predsjednika

Vijeća, a slijedom dosadašnje prakse da se svima unutar HRT-a, poglavito kada se radi o
udrugama koje djeluju unutar HRT-a koji se obrate Vijeću dade mogućnost da upoznaju
Vijeće sa problemima na koje ukazuju, a poglavito vezano su za odvijanje programa HRT-a.
U ime Koordinacije sindikata HRT-a, predsjedavajući Koordinacije sindikata HRT-a, gosp.
Meštrić iznio je sljedeće stajalište sindikata HRT-a:
Radnicima ove kuće prvenstveno je u interesu financijska i poslovna stabilnost kuće i redovita
isplata plaća i redoviti javni servis. Drugo, ta pitanja financijske i poslovne stabilnosti trebaju
biti riješene sada, odmah, s jasnim i konkretnim mjerama. Treće, mole, ako Vijeće HRT-a nije
u stanju ovo riješiti izbor glavnog ravnatelja HRT-a da to dozvoli drugima, jer je HRT
doveden u pat poziciju. To su tri teze oko kojih se je složilo 6 sindikata, od 9 koji djeluju
unutar HRT-a.
Gđa Modrić zapitala je jesu li među tih 6 sindikata i sindikati novinara HR-a i HTV-a , na što
je dobila negativan odgovor, uz napomenu da ovih 6 sindikata predstavljaju 75% ukupnog
broja članova sindikata HRT-a. Zamolila je da se utvrdi razlog zbog kojeg gđa ŠovagovićDespot ni danas nije nazočna sjednici Vijeća HRT-a, a budući da je zbog točki dnevnoga reda
izuzetno važno da sjednici prisustvuju svi članovi Vijeća HRT-a.
Gosp. Milas izvijestio je Vijeće HRT-a da je se je gđa. Šovagović-Despot ispričala zbog
nemogućnosti prisustvovanja današnjoj sjednici i da njezinu ispriku treba uvažiti, te istaknuo
da je ona potvrdila nazočnost nastavku 80. sjednice, koja nije održana zbog nemogućnosti
ostalih članova Vijeća HRT-a.
Gđa. Škrabalo zatražila je da se gđi. Šovagović-Despot u ime Vijeća HRT-a uputi zahtjev za
očitovanjem o njezinom statusu u Vijeću HRT-a, a obzirom na situaciju u koju je dovedena
prozivanjem gosp. Grgića za sukob interesa i zbog čega se ne pojavljuje na sjednicama Vijeća
HRT-a.
Gosp. Milas preuzeo je obvezu da bez pisanja dopisa u ime Vijeća obavi razgovor sa gđom,
Šovagović-Despot o njezinom budućem sudjelovanju u radu Vijeća HRT-a, pa je time
problem ne prisustvovanja sjednici Vijeća od strane gđe. Šovagović-Despot razriješen.
Vezano za mogući sukob interesa na koji je na zadnjoj sjednici ukazao gosp. Grgić, a zbog
sudjelovanja članova Vijeća HRT-a u emisijama HR-a i HTV-a uz isplatu honorara, gosp.
Grubiša izvijestio je Vijeće HRT-a da se je konzultirao sa pravnim ekspertima i da prema
njihovom mišljenju svatko od onih koji se bavi kreativnom ili umjetničkom aktivnošću, a
nastupa i na televiziji u kontinuitetu svog rada nije u konfliktu interesa. Konflikt interesa se
odnosi na ekonomske interese, na interese ako član Vijeća sjedi u nekom nadzornom odboru,
ako sjedi u nekakvoj privatnoj kompaniji koja surađuje s televizijom. To je konflikt interesa.
Zato drži da bi bilo uputno da se gospodin Grgić ispriča gospođi Anji Šovagović.
Gosp Grgić uputio je gosp. Grubišu da pročita fonogram 81. sjednice i da se uvjeri da o gđi.
Šovagović-Despot nije bilo govora, nego da je za mogući sukob interesa prozvao samo gosp.
Grubišu, a s osnova njegova angažmana na III. programu HR-a.
Ad. 1.
a)

Jednoglasno je ovjeren zapisnik 81. sjednice Vijeća HRT-a uz ispravak na stranici 4. u
raspravi gosp. Bahtijarija na način da u zadnjoj rečenici njegova izlaganja iza riječi:
„ali na temelju provedenog postupka“ stavi točka, a zadnji dio rečenice koji glasi:
„koji treba biti sukladan postupku propisanom za izbor glavnog ravnatelja HRT-a.“ da
se briše.

b)

Jednoglasno je prihvaćano Izvješće o provedbi odluka i zaključaka 81. sjednice
Programskoga vijeća HRT-a i konstatirano da su odluke i zaključci sa 81. sjednice
Vijeća HRT-a provedeni.

Ad. 2.
U uvodu ove točke dnevnoga reda predsjednik Vijeća HRT-a, gosp. Milas iznio je svoje
mišljenje, obzirom da Vijeće HRT-a u tri natječaja nije uspjelo izabrati glavnog ravnatelja
HRT-a, te istaknuo da bi u postojećoj situaciji prekidanje kontinuiteta rada vršitelja dužnosti
značilo prekid kontinuiteta rada i na Hrvatskoj radioteleviziji i da se, obzirom na cjelokupno
lošu naslijeđenu, prvenstveno financijsku situaciju, koja neminovno utječe i na program, ne bi
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bilo dobro prekidati započeti rad tehničkog vodstva HRT-a. To tim više jer je mišljenja da
potezi koje je tehničko vodstvo poduzelo i koje poduzima vode ka stabilizaciji, prvenstveno
poslovanja HRT-a i da bi ih Vijeće u tome trebalo poduprijeti do izbora novog glavnog
ravnatelja HRT-a. Sva druga rješenja vodila bi HRT tamo kuda ne treba, a to je stanje u kojem
se HRT našla prije 6 mjeseci. Bez ikakvih aluzija ili prejudiciranja, zamolio je sve članove
Vijeća HRT-a da iznesu svoja mišljenja, da ih argumentiraju i daju prijedloge za koje misle da
bi doprinijeli da situacija bude, ako ne bolja, barem ne gora od sadašnje.
Gosp. Bahtijari je, ograđujući se od ocjene dosadašnjeg rada privremenog Ravnateljstva, o
čemu treba raspraviti u okviru redovitog rada Vijeća HRT-a, u kontekstu postojećeg stanja na
HRT-u i potrebe njegovog što hitnijeg i uspješnijeg rješenja, budući da je stanje na HRT-u u
zadnjih 6 mjeseci gore nego je bilo krajem prošle godine, a što se poglavito očituje u padu
gledanosti programa HTV-a, predložio da se za v.d. glavnog ravnatelja HRT-a do izbora
glavnog ravnatelja HRT-a temeljem javnog natječaja, a najduže na 6 mjeseci počevši od 9.
lipnja 2010. imenuje gđa. Marija Nemčić. Ukratko je obrazložio razloge za podnošenje ovog
prijedloga te istaknuo da gđa. Nemčić u potpunosti ispunjava sve uvjete propisane za izbor
glavnog ravnatelja HRT-a i da ima njezinu pisanu suglasnost za kandidaturu. Založio se je za
princip međusobnog poštovanja kandidata koji ulaze u određeni kandidacijski postupak, što
znači da ako je netko nekome bio protukandidat nakon procedure se mora uspostaviti jedan
korektan odnos. Nema osvećivanja, svatko se treba postaviti na poziciju koju može sukladno
svojim znanjima, svojim sposobnostima i svojem profesionalnom iskustvu obavljati. Taj
princip mora vrijediti i prilikom razgovora Vijeća s kandidatima, pa i s kandidatima za v.d.
funkcije kod kojih bi trebalo bi izbjeći pitanje koje glasi otprilike: hoćete li se Vi kandidirati
na mjesto glavnog ravnatelja dok obavljate funkciju v. d. Mišljenja je da takvo pitanje Vijeće
ne treba postavljati jer se na taj način ograničava pravo svakoga da se kandidira na pozicije za
koje smatra da je sposoban, a druga je stvar ako se kandidat sam izjasni o tome.
Nakon što su vezano za izneseni prijedlog gosp. Bahtijarija od strane stručnih službi članovi
Vijeća upozoreni da se o svakoj kandidaturi treba glasovati prije nego se pristupi samom
izboru, razvila se kratka rasprava o samom postupku izbora v.d. glavnog ravnatelja HRT-a, te
rasprava o aktualnom stanju na HRT-u i rezultatima rada v.d. Ravnatelsjtva HRT-a tijekom
njihova mandata HRT-a u koj su sudjelovali: gđe. Modrić, Škrabalo i gg. Rkman, Grgić,
Mesarić, Milas, Grubiša.
Nakon navedene rasprave, a sukladno prijedlogu gosp. Bahtijarija da se rasprav ne proširuje
nego da se članovi Vijeća drže točke dnevnoga reda i iznesu prijedloge za moguće vršitelje
dužnosti glavnog ravnatelja HRT-a, nastavilo se je s predlaganjem kandidata za v.d. glavnog
ravnatelja HRT-a.
Gosp. Grubiša predložio je da Vijeće HRT na današnjoj sjednici istaknu kandidati, te da se u
roku od sedam dana unutar HRT-a o tim kandidatima provede rasprava među zaposlenicima i
dobije mišljenje na temelju kojeg bi Vijeće HRT-a provelo izbore. Mišljenja je da Vijeće
može donijeti takvu odluku, budući da postupak izbora v.d. glavnog ravnatelja HRT-a nije
uređen ni jednim aktom, pa Vijeće ima mogućnost i obvezu to pitanje urediti svojom
odlukom. Istaknuo je da je takav način biranja ljudi na određene funkcije uhodana
demokratska praksa u Europskoj uniji. Založio se je za isticanje više kandidata u sklopu čega
je i osobno predložio relevantne kandidate koji su se iz HRT-a javili na natječaje za glavnog
ravnatelja, te predložio da kandidati za v.d. glavnog ravnatelja budu: Duško Radić, koji je
nazočio sjednici i nije se usprotivio iznesenom prijedlogu, te Goran Rotim, Damir
Šimunović, Nikola Kristić, Ivanka Lučev, koji nisu nazočili sjednici i nisu dali suglasnost
da ih se kandidira za v.d. glavnog ravnatelja HRT-a.
Mislim da bi bilo dobro napraviti jednu takvu listu od 5 – 6 ljudi, poslati to zaposlenima na
konzultacije i nakon toga to imenovati. Glasovanjem, jednostavno, jednog po jednog. To bi
bilo najpravednije, najdemokratskije i najkonstruktivnije.
Prijedlog gosp. Grubiše da se provede svojevrsni referendum među zaposlenima o istaknutim
kandidatima nisu podržali gg. Milas, Grgić, Mesarić i gđa. Škrabalo, iz razloga koje su
ukratko obrazložili, s tim da je gđa. Škrabalo ocjenjujući aktualno stanje na HRT-u, posebno
istaknula da se slaže sa svima onima koji su ukazali da su nakon 6 mjeseci nakon što je
Vijeće izabralo v. d. Ravnateljstvo što se tiče njegova rada i stanja na HRT-u rezultati
mješoviti. Ono što je osobno jako brine je stanje programa, naročito Hrvatske televizije, a što
se tiče poslovanja smatra da je greška Programskoga vijeća što u ovih 6 mjeseci nije imalo
kvalitetnu, temeljitu i obuhvatnu raspravu o stanju na HRT-u, stanju programa i stanju
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poslovanja. Njezin je opći dojam kad se radi o racionalizaciji i stabilizaciji financijskog
poslovanja HRT-a ovo v. d. Ravnateljstvo napravilo značajne iskorake u odnosu na prethodno
Ravnateljstvo. Smatra da je to i potvrda da je bila ispravna odluka Vijeća vezano za smjenu
bivšeg vodstva HRT-a i da je bilo neophodno zaustaviti jedan izuzetno opasan trend. U tom
smislu pohvalila je i poduprla napore sadašnjeg vodstva HRT-a na čelu sa gosp. Popovcem. I
dalje je nezadovoljna odnosom, odnosno komunikacijom v.d. Ravnatelsjtva i prograsmkih
ljudi HTV-a sa članovima Vijeća HRT-a, budući da članovi Vijeća i nadalje bitne informacije
o stanju i događanju na HRT-u saznaju sa portala, kao što je trenutačno slučaj sa dugovanjima
koja su otkrivena s HRT-a spram države vezano uz PDV. Zato joj je žao što Vijeće danas nije
krenulo s jednim brifingom o stanju na HRT-u koji bi onda bio uvod u ovu točku dnevnog
reda. Nju brine što se događa s pogonom na HRT-u. Ova kuća proizvodi program. Ovdje
pogon znači programsku proizvodnju, redakcije, tehničare, novinare, snimatelje, urednike, sve
oni koji proizvode, koji stvaraju proizvod koji je razlog postojanja HRT-a, koji je razlog zbog
kojega građani plaćaju pristojbu i koji je osnovni izvor financiranja svih tih preko 3000
zaposlenih. Istaknula je da ne može relevantno raspravljati o izboru v.d. glavnog ravnatelja
ako se ne raspravi o poslovanju i prograsmkoj proizvodnji u zadnjih 6 mjeseci ove godine.
Prema informacijama koje ima, HTV ima pad gledanost u prva 4 mjeseca ove godine
usporedno s ovim razdobljem prošle godine, a ne treba zaboraviti da je Vijeće i prošle godine
izrazilo zabrinutost vezano uz kvalitetu programa. U svemu tome već 4 mjeseca Vijeće nije
imalo nikakav dijalog s direktorom programa Hrvatske televizije jer se on ne pojavljuje na
sjednicama, a što je i danas slučaj.
Gosp. Mesarić je prijedlog gđe. Škrabalo da se prije samog izbora v.d glavnog ravnatelja
HRT-a provede rasprava o aktualnom stanju i poslovanju HRT-a, a koji je povukla, podržao,
jer svakoga dana u javnosti izlaze novi podaci o stanju HRT-a, kao što je danas i ova
informacija od 72 milijuna neplaćenog PDV-a. Zadaća bi Vijeća bila da u tom kontekstu, a
poglavito i tvrdnje gosp. Bahtijarija da se je stanje na HRT-u u zadnjih 6 mjeseci, pogoršalo
za v.d. glavnoga ravnatelja HRT-a izabere najpogodniju osobu za rješenje ovih i ovakvih
pitanja. No, dnevni red je utvrđen kako je i ne treba se vraćati unatrag, ali ipak je zamolio da
brifing koji je predložila gđa. Škrabalo Vijeće sasluša, jer mu se to čini bazom za relevantnu
odluku na temu o kojoj je riječ. Istaknuo je da je program izravno vezan na rezultate
poslovanja i da loše poslovanje onemogućava program.
Gosp. Bahtijari upozorio je da je dnevni red sjednice utvrđen i da se ova točka dnevnoga
reda ne bi mogla proširivati i da bi se o svemu iznesenome moglo raspraviti ukoliko se u
dnevni red uvrsti dodatna točka. Ponovno je zamolio da se, pa i u kontekstu iznesene
rasprave, raspravlja o predloženim kandidatima za v.d. glavnog ravnatelja HRT-a. Predložio
je da se svi utvrđeni kandidati za v.d. glavnog ravnatelja HRT-a pozovu na ovu sjednicu i da
Vijeću u vremenu od 5 minuta prezentiraju svoju viziju vođenja HRT-a u sljedećih 6 mjeseci.
Priča o PDV-u, kada je riječ o pristojbi, stara je oko 7 godina i nije umjesno da se to pitanje
sada otvara na sjednici Vijeća. Ako se sada započne s raspravom o tome što je bilo u 12.
mjesecu i što je sada u programu, u financijama, u likvidnosti, u dugovanjima, o isplatama
honorara itd. jer će se onda o tome razgovarati dva dana. Ali će onda netko morati odgovoriti
na pitanje zašto je televizijskom programu od 12. mjesca 2009. do 5. mjeseca 2010. gledanost
smanjena do 30%. Ponovno je zamolio da se Vijeće pridržava utvrđenog dnevnog reda I
pozvao sve članove Vijeća da iznesu svoje prijedloge za izbor v.d. glavnog ravnatelja HRT-a.
Gđa. Škrabalo je, slijedom uvodnog izlaganja gosp. Milasa da je važno osigurati
institucionalni kontinuitet v. d. Ravnateljstva u odnosu na prvih 6 mjeseci izrazila suprotno
mišljenje da je korisnije da se promijeni v. d. glavnog ravnatelja za sljedećih 6 mjeseci a na
temelju, kako je to već istaknula, njezinog mišljenja da se radi o mješovitim rezultatima rada
v. d. Ravnateljstva kad se radi o poslovanju i programu. Temeljem informacije koje nisu
potpune, bez rasprave koja se nije dogodila, što smatra da je problem i uslijed velikog
izostanka, pa i današnjeg direktora programa Hrvatske televizije koji se uopće ne pojavljuje
na Programskom vijeću već mjesecima, zabrinjavajuće stanje programa Hrvatske
radiotelevizije od gledanosti preko potpune nepreglednosti vezano uz to što se događa u
programu HTV-a, potpune oscilacije programske sheme, potpunog nastavka
netransparentnosti u produkciji dramskoj i dokumentarnoj. Činjenica je da Vijeće nije uspjelo
održati raspravu o programu niti je bilo u dijalogu s ljudima koji se bave programom. Vijeće
je v.d. Ravnatelsjstvo izabralo u situaciji kada su postojale tri dubioze: loše financijsko stanje,
loši međuljudski odnosi i pad kvalitete programa, te specifični problemi unutar IP-a HTV-a.
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Mišljenja je da su se uočeni problemi unutar IP-a HTV-a nastavili i s prograsmkim novim
vodstvom IP-a, ali o tome danas ne bi otvarala raspravu. V. d. Ravnateljstvo postignulo je
veći balans razumijevanja financijske i programske dimenzije rada HRT-a jer su one nužno
povezane. Nije razumjela kakve su namjere vezane uz smanjenje broja zaposlenika i misli da
je oko toga bilo netransparentnosti, a posebice kada je u pitanju slučaj Jančić ili otkazivanja
vanjskim suradnicima. Prema podacima kojima raspolaže na temelju nekih pokazatelja u
HRT-u, došlo je do financijskih ušteda do 2,8%, u prvom kvartalu 2010. ali istovremeno i do
pada proizvodnje preko 8%. Postavlja pitanje koliko i tko ima mandat da se smanjuje opseg
programa i da se financijske uštede reflektiraju u programu. Podržala je prijedlog gosp.
Grubiše da se mandat v.d. glavnog ravnatelja HRT-a u sljedećih 6 mjeseci povjeri gosp.
Radiću, direktoru programa Hrvatskoga radija, a što je i detaljno obrazložila.
Gosp. Bahtijari predložio je kandidat za v.d. glavnog ravnatelja HRT-a bude gosp. Josip
Popovac, a što je nazočni gosp. Popovac prihvatio.
Nakon svega iznesenoga i istaknutih kandidata za v.d. glavnog ravnatelja HRT-a, a prije
pristupanju samom postupku izbora v.d. glavnog ravnatelja HRT-a, gđa. Šaško izvijestila je
Vijeće da, sukladno zakonskim propisima, u slučaju da Vijeće HRT-a ne izabere novog v.d.
glavnog ravnatelja HRT-a, odnosno ne produži mandat sadašnjem v.d glavnog ravnatelja
HRT-a do izbora glavnog ravnatelja HRT-a na temelju javnog natječaja, a najduže na daljnji
rok od 6 mjeseci, gosp. Popovac nastavlja obnašati dužnost v.d. glavnog ravnatelja HRT-a.
Gosp. Grubiša, na temelju konzultacija s pravnim stručnjacima, izvijestio je Vijeće da prema
njihovom mišljenju mandat v. d. Ravnateljstva traje 6 mjeseci i on istječe. Nakon toga ako
Vijeće ne izabere novog v. d. glavnog ravnatelja nastupa vacuum legis, praznina koja je
predviđena ovim Zakonom jer je zakonodavac koji je donio taj Zakon donio loš zakon. I
prema tome, nastupa vacuum legis i u tom slučaju ministarstvo koje je nadležno po resoru
javne uprave, to je Ministarstvo kulture mora predložiti osnivaču, a to je Saboru, imenovanje
privremenog upravitelja ili povjerenika. Sabor se s time mora složiti. Zamolio je da Vijeće
HRT-a bude odgovorno u donošenju odluke i ne dopusti da do toga dođe.
Iznesenome mišljenju usprotivo se je gosp. Stipić uz napomenu da je Zakon o ustanovama,
koji se kao lex generali primjenjuje na HRT, predvidio postupak u slučaju ne izbora v.d.
glavnog ravnatelja i ne postoji nikakav zakonski vakum.
Gosp. Bahtijari je, ne ulazeći o raspravu što se primjenjuje a što ne, jer su za to mejrodavni
pravnici, to im više jer ne postoje zakonske odredbe koje eksplicite uređuju pitanje izbora ili
ne izbora v.d., iznio mišljenje da bi u slučaju da danas ni jedan od tri kandidata ne dobije
potreban broj glasova (6) Vijeće o tome trebalo izvijesti Hrvatski sabor i od njega tražiti da
poduzme odgovarajuće korake. Vijeće HRT-a nije uspjelo ispuniti svoj dio odgovornosti, jer
nije izabralo glavnog ravnatelja HRT-a, ali što se tiče v.d. glavnog ravnatelja, za njega dileme
nema. Mandat privremenom Ravnateljstvu HRT-a istječe 8. lipnja 2010. i nema automatizma
u produženju mandata.
Vezano za izneseno glede prestanka mandata v.d. glavnog ravnatelja HRT-a gđa. Delić
istaknula je da se Zakon o ustanovama primjenjuje na HRT i da se sukladno njegovim
odredbama na javnu ustanovu HRT primjenjuje sve ono što nije uređeno specijalnim
zakonom o HRT-u. Sadašnji v. d. glavnog ravnatelja je upisan u Registar Trgovačkog suda
kao osoba ovlaštena za zastupanje HRT-a, dakle, kao zakonski zastupnik. Istekom tog
mandata on će i dalje biti upisan u Registar i dalje će biti zakonski zastupnik HRT-a i kao
takav će biti ovlašten zastupati Hrvatsku radioteleviziju. Dakle, istekom mandata ne istječe
njemu ex lege mandat v.d. kako se tumači.
Gosp. Grubiša usprotivio se je tumačenju jer je njegovo mišljenje da se Zakon o ustanovama
ne odnosi na ona delikatna područja kad se raspravlja o javnom interesu i kada za to postoje
tijela koja su za to nadležna, a to je u ovom slučaju Vijeće HRT-a. Dakle, Zakon o
ustanovama se može odnositi na neke od aspekata djelovanja Televizije, ali ovo jest lex
specialis jer je tako rečeno u Saboru. No, ako se ova situacija usporedi sa specifičnostima u
drugim zemljama Europske unije onda ćemo vidjeti da je svugdje gdje je to regulirano s
posebnim zakonom ne primjenjuje nikakav Zakon o ustanovama jer je to javni servis i to je
diferencija specifika ovoga. Naravno, to su moguća tumačenja i bit će mu vrlo drago ako bude
bilo potrebno o tome daju svoj pravorijek Ustavni sud i tijela Europske unije.
Gđa. Škrabalo založila se je da se ne ostavlja nikakav institucionalni vakum, a obzirom na
iznesena različita mišljenja za slučaj da se ne izabere v.d. glavnog ravnatelja, predložila je
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mogućnost traženja mišljenja o tom problemu od strane mjerodavnog ministarstva, odnosno
Ministarstva kulture. Obzirom na iznesene dvije koncepcije u pristupu izbora v.d. glavnog
ravnatelja HRT-a: promjene i kontinuitet, predložila je da se Vijeće, prije nego se pristupi
samim izborima, nakratko posavjetuje glede toga, ali da se o tom pitanu čuju i oni članovi
Vijeća koji se nisu izjasnili, kao primjerice gosp. Grgić.
Gosp. Crnogorac vrlo dobrom je ocijenio odluku Vijeća o smjeni bivšeg Ravnateljstva HRTa, a što sve potkrjepljuje i niz „afera“ koje sada izlaze u javnost, a produkt su poslovanja
bivšeg Ravnateljstva. No, da je mislio da će doći do ovoga, bio bi se založio da ostane staro
rukovodstvo, mada se ovo v.d. rukovodstvo trudi da na najbolji način obavi povjerenu im
zadaću i imaju mandat i ovlasti za upravljanje HRT-om kao da su u mandatu. Istaknuo je
važnost donošenja odluke i pozvao članove Vijeća da se u tome koncentriraju na predložene
kandidate, bez opterećenja hoće li se isti javiti na natječaj i biti izabrani na dužnost glavnog
ravnatelja HRT-a ili ne. U tom smislu predložio je da Vijeće HRT-a na zatvorenom sastanku
obavi konzultacije, postigne dogovor oko jedne osobe i obavijesti medije o svojoj odluci.
Gosp. Bahtijari još je jedanput podsjetio da su Zakon i Statut HRT-a vezano za mandat v.d.
glavnog ravnatelja HRT-a vrlo jasni i da taj mandat ne može trajati duže od 6 mjeseci, te da je
sukladno tome danas potrebno donijeti odluku o izboru v.d. glavnog ravnatelja HRT-a za
daljnjih 6 mjeseci. Budući da postupak izbora v.d. glavnog ravnatelja HRT-a nije nigdje
propisan, Vijeće se mora opredijeliti o mogućim modelima. Ono što je izvjesno, glasovanje je
tajno. Znaju se i predloženi kandidati. Prema njegovom mišljenju ovdje postoje dva modela
glasovanja. Jedan model je da svi kandidati budu na jednom listiću i da se na tom listiću
zaokružuje jedan knadidat, i drugi model koji ima uporište u Pravilima koje je donijelo
Vijeće. To znači da su svi kandidati na glasačkom listiću, ali je uz ime kandidata opcija za i
protiv. To znači, da se u prvom krugu glasovanju ne sukobljavaju kandidati, nego da se dobije
broj glasova za svakog kandidata broj glasova protiv i onda u drugoj fazi da Vijeće glasuje za
onog kandidata koji je dobio najveći broj glasova. Taj kandidat mora dobiti 6 glasova
vijećnika. Misli da je to model koji je prihvatljiv, ali ga Vijeće mora verificirati da bi
glasovanje bilo legitimno i da bi izbor bio legitiman.
Gosp. Milas, poštujući pravo svakome na njegovo mišljenje, pa kada je riječ i o pravnim
tumačenjima, predložio je da se u slučaju ne izbora v.d. glavnog ravnatelja HRT-a na
današnjoj sjednici Ministarstvu kulture uputi zahtjev za davanje mišljenja vezano za navedeni
problem. To bi bilo na tragu prijedloga koje je iznio gosp. Bahtijari, budući da je Ministarstvo
dio Vlade HRT-a, odnosno osnivača HRT-a.
Ovaj prijedlog gosp. Milasa podupro je gosp. Mesarić kao jedini racionalni i oficijelni, a
obzirom na razna tumačenja, koja su sam po sebi zanimljiva.
Gosp. Rkman usprotivio se je traženju mišljenja od strane Ministarstva kulture, jer smatra da
Vijeće ima dovoljno odgovornosti da ovo pitanje riješi, a traženje bilo kojih mišljenja značilo
bi samo prolongiranje već i onako zakašnjelih rješenja.
Gosp. Popovac založio se da se izbori provedu, a o zakonitosti bilo koje odluke koju bi
Vijeće HRT-a donijelo u slučaju ne izbora, sukladno zakonskim odredbama odlučit će osobno
u funkciji v.d. glavnog ravnatelja HRT-a.
Gđa. Škrabalo predložila je da se za kandidata za v.d. glavnoga ravnatelja HRT-a uvrsti i
gosp. Goran Rotim, kao osoba koja je izuzetno entuzijastična i ima izuzetno jasnu ideju o
tome u kojem smjeru treba razvijati HRT.
Gosp. Grubiša je raspravu o tome što će biti ako Vijeće ne izabere v.d. glavnog ravnatelja
HRT-a ocijenio pokušajem prisile na Vijeće HRT-a i aktom nasilja, te predložio da se
raspravlja o imenovanju v. d. glavnog ravnatelja. U tom slučaju ako se iscrpi lista predloženih
kandidata Vijeće opet ima soluciju. Ima soluciju da ide s kandidatima dok se potpuno ne
iscrpe svi prijedlozi. Usprotivio se je glasovanju danas, I zamolio da se učini posljednji
pokušaj da se dovede ili privede gospođa Anja Šovagović na glasovanje, jer bi svaki pokušaj
glasovanja bez punog sastava Vijeća bio krnji i moglo bi završiti bez rezultata.
Nakon što je gosp. Grgić zapitao kako privesti gđu. Šovagović-Despot, lisicama ili….gosp.
Grubiša zatražio je njegovu ispriku zbog ironičnih primjedaba, a gosp. Milas je ustvrdio da
je ovakvo ponašanje nasilje nad ostalim vijećnicima, a poglavito gosp. Grubiša koji inzistira
na svojim prijedlozima iako ih ostali članovi Vijeća ne podržavaju.
Gosp. Grubiša izjavio je da ga je gosp. Milas uvrijedio ovakvim stavom i napustio sjednicu,
uz napomenu da neće nastaviti raditi u Vijeću dok mu se gg. Grgić i Milas javno ne ispričaju.
Nakon svega iznesenoga napravljena je pauza.
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Za vrijeme pauze, koja je trajala od 12.30 do 16.30 sati, održan je konzultativni, zatvoreni
radni sastanak kojem su nazočili samo članovi Vijeća HRT-a.
Nakon sastanka, budući da je zbog neizostavnih obveza morao otići tijekom radnog sastanka
gosp. Bahtijari, sjednica je nastavljena u sastavu od 7 članova Vijeća HRT-a.
U nastavku sjednice Gosp. Milas najprije se je ispričao predstavnicima medija zbog čekanja
te je izvijestio da su članovi Vijeća na ovom radnom sastanku detaljno raspravili stanje na
HRT-u, a posebice o programu HTV-a gdje su pokušali i misli, uspjeli detektirati sve one
nedostatke, odnosno uvjetno rečeno greške i poteškoće koje su dovele do toga da program nije
ono što bi trebao biti, odnosno da je daleko od onoga što bi trebao biti. U tom smislu donijeti
su i odgovrajući zaključci, koje sada neće iznositi, ali sada potvrđuje još jednom članovima
Vijeća da će ih se striktno pridržavati i da će na njihovoj provedbi inzistirati do kraja.
Izvijestio je da je pravovaljajnima uvtrđena kandidatura tri kandidata, gđe. Marije Nemčić, i
gg. Josipa Popovca i Duška Radića, a budući da za ostale istaknute kandidate Vijeće nije
imalo njihove suglasnosti za kandidaturu za v.d. glavnog ravnatelja HRT-a, s tim da ga je
gosp. Bahtijari u nazočnosti članova Vijeća ovlastio da u njegovo ime povučem kandidaturu
gospođe Marije Nemčić, što ovoga trenutka i čini.
Sukladno svemu iznesenome konstatirao je da je Vijeće utvrdilo listu za v.d. glavnog
ravnatelja HRT-a sa dva kandidata i to:
1. JOSIP POPOVAC,
2. DUŠAN RADIĆ.
Vijeće HRT-a je na radnom sastanku, sukladno odredbama Zakona o HRT-u, Statutu
HRT-a Poslovnika o radu Programskoga vijeća HRT-a i odgovarajućoj primjeni
Odluke o objavi i postupku provođenja javnog natječaja iz nadležnosti Prograsmkoga
vijeća HRT-a, koje se odnose na izbor glavnog ravnatelja HRT-a, utvrdilo sljedeći
postupak izbora v.d. glavnog ravnatelja HRT-a:
Izbori za v.d. glavnog ravnatelja HRT-a su tajni.
V.d. glavnog ravnatelja HRT-a bira se većinom glasova od ukupnog broja članova
Vijeća.
Izbori se provode pojedinačno za svakog kandidata, abecednim redom, zaokruživanjem
„ZA“ ili „PROTIV“na glasačkom listiću.
Gosp. Crnogorac, koji u trenutku izlaganja gosp. Milasa nije bio nazočan u dvorani,
predložio je da se današnja sjednica u ovom trenutku prekine i da se glasovanje odgodi za
utorak, sljedećeg tjedna, budući da je za glasovanje o ovako važnom pitanju, prema njegovom
mišljenju, nedostatan kvorum, a da se za utorak pokušaju učiniti napori da sjednici budu
nazočni svi članovi Vijeća i da sudjeluju u postupku glasovanja.
Gosp. Milas stavio je na glasovanje prihvaćanje iznesenoga prijedloga gosp. Crnogorca.
„ZA“ prihvaćanje prijedloga glasovao je 1 član Vijeća HRT-a, dok su 3 člana bila „PROTIV“,
a 3 „SUZDRŽANA“. Predsjednik Vijeća HRT-a konstatirao je da da prijedlog nije prihvaćen,
da je sjednici nazočno 7 članova Vijeća HRT-a i da postoji kvorum za donošenje
pravovaljanih odluka te predložio da se pristupi glasovanju.
Gosp. Crnogorac je, sukladno članku 23. Poslovnika o radu Programskoga vijeća HRT-a
zatražio da se u zapisnik sjednice unese njegovo izdvojeno mišljenje, koje glasi:
„Mislim da procedura i postupak izbora v.d. glavnog ravnatelja HRT-a nije u redu i mislim
da ću se zbog cjelokupnog dešavanja na današnjoj sjednici pisanim putem obratiti Hrvatskom
saboru. Mislim da nije u redu da na ovakav način radimo bez ostalih kolega i s obzirom na
sve što se desilo mislim da nema smisla ovakva daljnja procedura i ovakva dalja atmosfera
ovdje, te da bi Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo kulture onda trebali ovdje poslati
privremenu upravu.“
Nakon svega iznesenoga pristupilo se je glasovanju. Gosp. Crnogorac odbio je sudjelovati u
glasovanju, pa je podjeljeno 6 glasačkih listića.
Na temelju rezultata glasovanja o prijedlogu da za v.d. glavnog ravnatelja HRT-a bude
izabran JOSIP POPOVAC, predsjednik Vijeća HRT-a utvrdio je da je svih 6 članova
Vijeća HRT-a glasovalo je „ZA“, pa je predsjednik Vijeća HRT-a konstatirao da je
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većinom glasova (6 „ZA“) donijeta odluka da je Josip Popovac, i nadalje, nakon 8. lipnja
2010. vršitelj dužnosti glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije.
Odluka o imenovanju Josipa Popovca za v.d. glavnog ravnatelja HRT-a čini sastavni dio
ovoga zapisnika.
Gosp. Popovac zahvalio se je na ukazanom povjerenju te ukratko izvijestio o temeljnim
financijskim pitanjima kojima se je u proteklih 6 mjeseci bavilo v.d. Ravnateljstvo HRT-a, uz
naglasak da će se u narednom razdoblju prioritet dati aktivnostima i mjerama koje će
rezultirati vraćanjem kvalitete programa HR-a, a posebice HTV-a i zaustavljanju negativnih
trendova.
Na temelju članka 19. Zakona o HRT-u (NN 25/03) i članka 19. i 23. Statuta HRT-a,
jednoglasno je donijeta Odluku o raspisivanju novog javnog natječaja za izbor (m/ž)
glavnog ravnatelja HRT-a.
Navedena Odluka čini sastavni dio ovog zapisnika.
Ad. 3.
Obzirom na vrlo opširnu raspravu koju su članovi Vijeća HRT-a proveli na radnom sastanku
vezano za stanje na HRT-u, u sklopu čega se je raspravljalo i o odgovornosti članova Vijeća
HRT-a zbog neizbora glavnog ravnatelja HRT-a, zaključeno je da nije potrebna daljnja
rasprava, pa je predsjednik Vijeća HRT-a zaključio sjednicu, uz najavu skorašnjeg održavanja
nastavka 80. sjednice Vijeća HRT-a.
Dovršeno u 16.50 sati

Zapisnik sastavila:

Predsjednik
Programskoga vijeća HRT-a

Zrinoslava Delić
Tajnica Programskoga vijeća
HRT-a

Zvonko Milas
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HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Programsko vijeće HRT-a
Broj: 82/10
Zagreb, 27. svibnja 2010.

Na temelju članka 19. i 29. Zakona o HRT-u (NN 25/03), a na prijedlog člana Vijeća HRT-a,
Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije, na svojoj 82. sjednici, održanoj dana 27. svibnja
2010., donijelo je

ODLUKU
JOSIP POPOVAC imenuje se za vršitelja dužnosti glavnog ravnatelja Hrvatske
radiotelevizije.
O b r a z l o ž e nj e:
Odlukom Programskog vijeća HRT-a br. 73/08. od 8. prosinca 2009., Josip Popovac
imenovan je za vršitelja dužnosti glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, počevši od 9.
prosinca 2009., pa do izbora glavnog ravnatelja HRT-a na temelju javnog natječaja, a najduže
na rok od 6 mjeseci. Budući da glavni ravnatelj HRT-a nije izabran na javnom natječaju, a da
mandat v.d. glavnog ravnatelja HRT-a traje do 9. lipnja 2010., član Vijeća HRT-a Hašim
Bahtijari je u skladu s odredbama Zakona o HRT-u i Statuta HRT-a, te odredbama Poslovnika
o radu Programskog vijeća HRT-a, predložio da se v.d. glavnog ravnatelja HRT-a Josip
Popovac i po isteku mandata ponovo imenuje za vršitelja dužnosti glavnog ravnatelja. Josip
Popovac ispunjava sve Zakonom i Statutom propisane uvjete za obavljanje te dužnosti i dao je
usmeni pristanak na sjednici Vijeća HRT-a za obavljanje te dužnosti.
Temeljem utvrđenih rezultata provedenog tajnog glasovanja o prijedlogu za imenovanje
vršitelja dužnosti glavnog ravnatelja HRT-a, sukladno članku 22. Poslovnika o radu
Programskog vijeća HRT-a, donijeta je odluka kao u izreci.
Predsjednik
Programskoga vijeća HRT-a
Zvonko Milas

Dostavljeno:
1. Josip Popovac
2. Odjel Kadrovski poslovi HRT-a
3. Arhiva – ovdje
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HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a
Broj:82/10.
Na temelju članka 19. Zakona o HRT-u (NN 25/03) i članka 19. i 23. Statuta HRT-a,
Programsko vijeće HRT-a (u daljnjem tekstu: Vijeće HRT-a) na svojoj 82. sjednici, održanoj
dana 27. svibnja 2010. donijelo je sljedeću
ODLUKU
I.
Objavljuje se javni natječaj za izbor (m/ž):
GLAVNOG RAVNATELJA/ICE HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE.
Mandat glavnog ravnatelja/ice HRT-a traje 4 (četiri) godine.
II.
Za glavnog ravnatelja/icu HRT-a iz točke I. može biti imenovana osoba koje ispunjava ove
uvjete:
1.
hrvatski državljanin,
2.
visoka stručna sprema (VSS),
3.
najmanje pet godina radnog iskustva,
4.
znanje jednog svjetskog jezika,
5.
organizacijske i rukovodne sposobnosti dokazane u dosadašnjem radu.
Za glavnog ravnatelja/icu HRT-a ne može biti izabrana osoba koja uživa imunitet na bilo
kojoj osnovi, ili koja je stranački ili državni dužnosnik.
III.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju
ispunjavanje uvjeta natječaja, i to prema točkama iz točke II. ove odluke:
1. domovnicu,
2. diplomu,
3. presliku iz radne knjižice (kao radno iskustvo priznaje se samo radni staž upisan u radnoj
knjižici),
4. potvrdu o znanju jednog svjetskog jezika (diplomu filozofskog fakulteta – studija jezika ili
svjedodžbu škole stranih jezika o aktivnom znanju jezika),
5. životopis, s posebnim osvrtom na organizacijske i rukovodne sposobnosti dokazane u
dosadašnjem radu.
Osim navedene dokumentacije, kandidati za glavnog ravnatelja HRT-a dužni su uz prijavu za
natječaj, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti i sljedeću dokumentaciju:
1. potvrdu o prebivalištu
2. pisanu izjavu o poznavanju tehnologije proizvodnje i emitiranja radijskih i televizijskih
programa,
3. potvrdu da se protiv njih ne vodi kazneni postupak,
4. pisanu izjavu da nemaju kazneni imunitet,
5. pisanu izjavu da nisu stranački ili državni dužnosnici,
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6. Program rada i razvoja HRT-a za razdoblje imenovanja (mandatno razdoblje) s razradom
po godinama.
IV.
Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 30 (trideset) dana od dana objave.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.
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.
Prijave se dostavljaju na adresu: Vijeće HRT-a, 10 000 Zagreb, Prisavlje 3, s naznakom:
„Natječaj za glavnog ravnatelja/icu HRT-a“.

Predsjednik
Programskoga vijeća HRT-a
Zvonko Milas
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