HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Programsko vijeće HRT-a
Broj: 83/10.
Zagreb, 22. srpnja 2010.
ZAPISNIK
83. sjednice Programskog vijeća HRT-a, održane dana 7. srpnja 2010. godine, u sobi 107,
objekt B30, I. kat
Započeto u 10.00 sati
PRISUTNI: Dragan Crnogorac, Siniša Grgić, Želimir Mesarić, Zvonko Milas, Sanja
Modrić, Ilija Rkman, Marina Škrabalo, Anja Šovagović-Despot
ODSUTNI:

Hašim Bahtijari (isprič.), Damir Grubiša (isprič.)

OSTALI
PRISUTNI: Josip Popovac, Mislav Stipić, Zoran Mihajlović, Sanda Vojković Smiljanić,
Duško Radić, Mislav Togonal, Renato Kunić, Tihomir Kota, Darije Vladimir
Josić, Danko Družijanić, Zrinoslava Delić, Jadranka Šaško
Sjednicu je otvorio predsjednik Programskoga vijeća HRT-a, gosp. Zvonko Milas,
konstatirao je da sjednici nazočno 8 članova Vijeća i da postoji kvorum za donošenje
pravovaljanih odluka i prije stavljanja na raspravu predloženog dnevnog reda dao riječ v.d.
glavnog ravnatelja, J. Popovcu. Gosp. Popovac predložio je da se predloženi dnevni red u
pozivu za 83. sjednicu Vijeća HRT-a dopuni u točki Razno s točkom: Zahtjev direktora
programa HTV-a za razrješenjem dužnosti zbog zdravstvenih razloga. Gosp. Stipić predložio
je da se u sklopu točke 3. predloženog dnevnog reda raspravi i o produženju mandata v.d.
glavnog urednika IP-a HTV-a, Renatu Kuniću. Gđa Škrabalo poduprla je iznesene prijedloge
za dopune i izmjene predloženog dnevnog reda, pod uvjetom da se kao podloga za raspravu o
predloženom, najprije raspravi o realizaciji programa. Gosp Mesarić predložio je da se
najprije raspravi o ostavci, a u sklopu točke Rasprava o programu. Gosp. Milas predložio je
da se u sklopu točke 3. najprije raspravi o ponuđenoj ostavci gosp. Burića, zatim o produženju
mandata v.d. glavnog urednika IP-a HTV-a (kao tehničkom pitanju), a potom o realizaciji
programa. Gđa. Škrabalo suglasila se je s prijedlogom gosp. Milasa, te povukla svoj
prijedlog za izmjenu predloženog dnevnoga reda u pozivu za sjednicu, ali pod uvjetom da se u
sklopu rasprave o prva dva pitanja dopusti i rasprava o programu, budući da jedno bez
drugoga ne može biti. Gđa. Šovagović predložila je da točke 2. i 3. iz predloženog dnevnog
reda zamjene pozicije, prihvaćajući iznesene prijedloge za izmjenama i dopunama dnevnoga
reda. Nakon svega iznesenoga jednoglasno su prihvaćene sljedeće izmjene i dopune
predloženog dnevnoga reda: točka 2. postaje točka 3., te se mijenja i glasi:
a)
Ostavka direktora programa HTV-a, Domagoja Burića;
b)
Produženje mandata vršitelju dužnosti glavnog urednika IP-a HTV-a;
c)
Rasprava o programu HRT-a i programskoj orijentaciji i prioritetima u 2010.
Slijedom prihvaćenih izmjena i dopuna dnevnoga reda, predsjednik Vijeća HRT-a predložio
je sljedeći
DNEVNI RED:
1. a) Ovjera zapisnika 80. i 82. sjednice Programskoga vijeća HRT-a
b) Izvješće o provedbi odluka i zaključaka 80. i 82. sjednice Programskoga vijeća HRT-a

2. a) Ostavka direktora programa HTV-a, Domagoja Burića;
b) Produženje mandata vršitelju dužnosti glavnog urednika IP-a HTV-a;
c) Rasprava o programu HRT-a i programskoj orijentaciji i prioritetima u 2010.
3. Otvaranje prijava kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a
4. a) Očitovanje Ravnateljstva HRT-a zbog ne davanja pozitivnog mišljenja Vijeća HRT-a
o prijedlogu Poslovnog plana HRT-a za 2010.
b) Izvješće o poslovanju HRT-a u razdoblju od 1. siječnja 2010. do 31. ožujka 2010. –
informacija o aktualnom stanju u HRT-u
5. a) Izvješće o provedbi Pravila o utvrđivanju prikrivenog oglašavanja u programima
HRT-a za razdoblje od 10. ožujka do 31. prosinca 2009. i od 1. siječnja do 31. ožujka
2010.
b) Izvješće o provedbi članka 12. Zakona o HRT-u (prekoračenje marketinškog vremena)
u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2010.
6. R a z n o
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 1.
a)
b)

Jednoglasno i bez primjedaba ovjereni su zapisnici 80. i 82. sjednice
Programskoga vijeća HRT-a
Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o provedbi odluka i zaključaka 80. i 82.
sjednice Programskoga vijeća HRT-a, te obrazloženje koje je na upit gđe.
Škrabalo dao gosp. Popovac, a vezano za status v.d. ravnatelja podružnica HRT-a
kojima je odlukom Vijeća HRT-a bio određen mandat od 6 mjeseci i koji je
istekao, kao i problem neizbora jednog člana Ravnateljstva iz reda zaposlenika
HRT-a, zbog čega Ravnateljstvo od 1. travnja 2010. funkcionira s jednim članom
manje.
Obzirom na činjenicu da se zbog nesporazuma u Koordinaciji sindikata HRT-a,
unatoč nastojanjima Ravnateljstva HRT-a da se pitanje izbora člana Ravnateljstva
HRT-a što hitnije riješi, to pitanje do danas nije riješilo i da se time izravno krše
zakonske odredbe, na prijedlog gđe. Škrabalo, jednoglasno je donesen sljedeći
zaključak:
Programsko vijeće HRT-a izražava zabrinutost zbog neizbora predstavnika
radnika u Ravnateljstvu HRT-a, budući da se zbog toga ne ispunjava
zakonska obaveza i ne čuje glas radnika na razini Ravnateljstva u formalnom
smislu, te u tom smislu savjetuje, kako glavnog ravnatelja HRT-a, tako i
predstavnike radnika na HRT-u da u što je moguće bržem roku učine sve da
se izabere predstavnik radnika u Ravnateljstvu HRT-a.

Ad. 2.
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a)

Gosp. Popovac izvijestio je Vijeće HRT-a da je gosp Božidar Domagoj Burić,
dopisom koji je upućen njemu i v.d. ravnatelju HTV-a, a na znanje predsjedniku
Vijeća HRT-a, na kojem je datum 15. lipnja 2010., podnio zahtjev za razrješenje s
dužnosti direktora programa HTV-a, u kojem piše sljedeće:
„Poštovani, liječničkim pregledom ustanovljena mi je srčana aritmija te niz ozbiljnih
zdravstvenih tegoba povezanih s tim, a uzrokovanih po liječničkom nalazu
prekomjernim radom i konstantnim višegodišnjim stresom. Liječnička preporuka
nedvosmisleno naglašava da je nužno obaviti daljnje složene liječničke pretrage, te
trenutačno otkloniti stres i prekomjeran rad. Stoga molim da me Vijeće HRT-a odmah
razriješi dužnosti direktora programa HTV-a na svojoj sljedećoj sjednici kako bi se što
prije imenovao novi direktor programa u svrhu nesmetanog funkcioniranja programa
HTV-a.“
Slijedom iznesenoga gosp,. Popovac izvijestio je Vijeće da je nakon ovog dopisa
osobno obavio razgovor sa gosp. Burićem koji ga je uvjerio da čvrsto ostaje kod ovoga
zahtjeva, te je predložio da Vijeće HRT-a, sukladno zakonskoj proceduri, dopusti
Ravnateljstvu HRT-a da se u stanci sjednice sastane i o zahtjevu direktora programa
HTV-a donese mišljenje.
Prijedlog je prihvaćen i odmah je određena stanka od 5 minuta tijekom koje se treba
sastati Ravnateljstvo HRT-a i temeljem članka 40. Zakona o HRT-u donijeti
mišljenje.
Nakon stanke, gosp. Popovac izvijestio je Vijeće HRT-a o sljedećem:
Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije razmotrilo je zahtjev direktora programa
Hrvatske televizije gospodina Božidara Domagoja Burića za razrješenje s navedene
dužnosti na vlastiti zahtjev, te sukladno članku 40. stavak 4. Zakona o Hrvatskoj
radioteleviziji jednoglasno daje sljedeće prethodno mišljenje: Ravnateljstvo podržava
zahtjev direktora programa HTV-a za razrješenje na vlastiti zahtjev s obzirom na
objektivne i subjektivne poteškoće u radu i upravljanju, odnosno uređivanju programa
HTV-a prouzrokovane najvećim dijelom njegovim izbivanjem zbog zdravstvenih
razloga. Stoga Ravnateljstvo HRT-a predlaže Vijeću Hrvatske radiotelevizije da
gospodina Božidara Domagoja Burića razriješi dužnosti direktora programa HTV-a.
Budući da su ostvarene sve formalno pravne pretpostavke za glasovanje o
podnesenom zahtjevu za razrješenjem, sukladno članku 21. Poslovnika o radu
Programskoga vijeća HRT-a, pristupilo se je tajnom glasovanju o razrješenju Božidara
Domagoja Burića s dužnosti direktora programa HTV-a na vlastiti zahtjev.
Nakon provedenog glasovanja, predsjednik Vijeća HRT-a utvrdio je da je „ZA“
razrješenje Božidara Domagoja Burića s dužnosti direktora programa HTV-a
glasovalo 7 članova Vijeća, dok je 1 glasački listić bio nevažeći, te je na temelju
rezultata glasovanja konstatirao da je Božidar Domagoj Burić razriješen
dužnosti direktora programa HTV-a, pod uvjetom da Vijeće HRT-a imenuje
vršitelja dužnosti direktora programa HTV-a i pokrene postupak izbora novog
direktora programa HTV-a.
Nakon svega iznesenoga, gosp. Crnogorac predložio je da se Vijeće prije imenovanja
vršitelja dužnosti direktora programa HTV-a povuče na konzultativni sastanak na
kojem će raspraviti o prijedlogu v-d- Ravnatelja HTV-a za izbor v.d. direktora
programa, jer je takav način rada i do sada bila praksa. Takvom prijedlog usprotivila
se je gđa. Šovagović-Despot, jer smatra da nema nikakvih razloga se o svemu javno
ne raspravi. No, slijedom dosadašnje prakse, kada je riječ o imenovanjima, radi zaštite
integriteta osoba o kojima je riječ u prijedlozima, Vijeće je prihvatilo prijedlog gosp.
Crnogorca, te je predsjednik Viojeća odredio stanku tijekom koje će Vijeće raspraviti
o prijedlozima v.d. ravnatelja HTV-a za izbor v.d. direktora programa HTV-a.
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…………………………………………..♠………………………………………….
Nakon stanke, tijekom koje su provedene konzultacije glede prijedloga v-d- ravnatelja
HTV-a za izbor v.d. direktora programa HTV-a, Vijeće HRT-a nastavilo je s radom na
otvorenoj sjednici.
Gosp. Stipić, v.d. ravnatelja HTV-a, slijedom članka 37. Zakona o HRT-u i članka
27- Statuta HRT-a predložio je da se za v.d. direktora programa HTV-a, do izbora
novog direktora/ice programa HTV-a na temelju javnog natječaja, a najduže na
vrijeme od 6 mjeseci, za vršitelja dužnosti direktora programa HTV-a, imenuje
Hloverka Novak Srzić, koja ispunjava sve zakonom i općim aktima HRT-a propisane
uvjete.
Gđa. Modrić je, vezano za izneseni prijedlog, istaknula da isti, neovisno o procijeni
v.d. ravnatelja HTV-a, ne može nikako podržati, budući da je u ovom trenutku takva
odluka zakašnjela i potpuno pogrešna i štetna, a poglavito ako se uzme u obzir
činjenica da je Vijeće HRT-a upravo i gđu. Novak-Srzić prije par mjeseci smijenilo s
dužnosti glavne urednice IP-a HTV-a, jer nije bila u mogućnosti na zadovoljavajući
način rukovoditi tim programom. Obzirom na tu činjenicu i sve što se je pod njezinim
rukovodstvom događalo u IP-u HTV-a, ne vidi opravdanost takvoga prijedloga između
3500 radnika u HRT-u i isti smatra krajnjim cinizmom, te je istog trenutka podnijela
ostavku na svoje članstvo u Vijeću HRT-a i prepustila uvaženim kolegama da dalje
vode posao kako su naumili.
Gđa. Škrabalo je, nakon što je čula prijedlog gospodina Stipića, također dala ostavku
na članstvo u Programskom vijeću (koju će uputiti i napismeno), budući da preuzima
na sebe dio odgovornosti za to što je Vijeće dovedeno u situaciju u kojoj su, očito
različiti oblici trgovina i potpuno nepoznavanje programa, nekonzistentnost u
odlučivanju o kadrovskim pitanjima, značajne karakteristike upravljanja Hrvatskom
televizijom. Izneseni prijedlog ocijenila je takvim kojemu je možda cilj upravo ovo, da
neki od članova Vijeća daju ostavku, da se time onemogući izbor glavnog ravnatelja i
da jedna takozvana privremena situacija ostane na snazi nakon što krene u provedbu
novi Zakon o HRT-u. Gđa. Novak Srzić, isto kao što je rekla gospođa Modrić, po
njezinom mišljenju nema organizacijsko komunikacijske kompetencije za uređenje
programske sheme što je tehničko pregovarački posao sa svim redakcijama i koja je
dosad dokazala da nije kao glavna urednica bila u stanju sa tadašnjim programskim
direktorom dogovarati programsku shemu na jedan predvidljiv i temeljit način, nego
se u više navrata, što se tiče programske sheme, prebacivala odgovornost jednih na
druge. Ljudi koji na taj način mogu stajati iza svojih različitih viđenja situacija na
HRT-u u ruku od tri, četiri mjeseca neka za to sami preuzimaju odgovornost.
Gosp. Stipić pozvao je gđe. Modrić i Škrabalo da odustanu od podnošenja ostavki, što
su obje odbile, budući da su odluku donijele nakon promišljanja i potpuno svjesne
njezinih posljedica.
Nakon svega iznesenoga gđe. Modrić i Škrabalo napustile su sjednicu, pa je Vijeće
HRT-a nastavilo raditi u sastavu od 6 članova.
Sukladno odredbi članka 21. Poslovnika o radu Programskoga vijeća HRT-a, a budući
da s više nitko nije javio za raspravu, pristupilo se je tajnom glasovanju o prijedlogu
v.d. ravnatelja HTV-a da se v.d. direktora programa HTV-a imenuje Hloverka NovakSrzić.
Na temelju prebrojenih glasački listića, predsjednik Vijeća HRT-a utvrdio je da je
„ZA“ imenovanje Hloverke Novak-Srzić vršiteljicom dužnosti direktorice programa
HTV-a glasovalo 6 članova Vijeća HRT-a i konstatirao da su time donesene odluke o
imenovanju Hloverke Novak-Srzić za vršiteljicu dužnosti direktorice programa HTV-
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a, s danom 8. srpnja 2010. i razrješenju Božidara Domagoja Burića dužnosti direktora
programa HTV-a, s danom 7. srpnja 2010.
Navedene odluke čine sastavni dio ovog zapisnika.
Na temelju članka 19. i 40. Zakona o HRT-u (NN 25/03) i članka 19. 31. i 34. Statuta
HRT-a, jednoglasno je donijeta odluka o pokretanju postupka za izbor direktora
programa HTV-a i raspisivanju natječaja, koji će se provesti sukladno Odluci o objavi
i postupku provođenja natječaja iz nadležnosti Programskoga vijeća HRT-a
Navedena Odluka čini sastavni dio ovog zapisnika.
b)

Na temelju prijedloga v.d. ravnatelja HTV-a, a sukladno članku 37. Zakona o HRT-u i
članku 27. Statuta HRT-a, jednoglasno je donijeta sljedeća odluka:
Renato Kunić, počevši od 20. srpnja 2010. pa do izbora novog glavnog urednika IP-a
HTV-a temeljem javnog natječaja, a najdulje na vrijeme od 6 mjeseci, nastavlja
obavljati poslove vršitelja dužnosti glavnog urednika IP-a HTV-a.
Navedena Odluka čini sastavni dio ovog zapisnika.

c)

Obzirom na daljnje neizostavne obveze članova Vijeća HRT-a, zbog kojih bi došlo do
nedostatka kvoruma za održavanje sjednice, zaključeno je da se rasprava pod ovom
točkom dnevnoga reda odgodi za sljedeću sjednicu, a da se odradi točka 3. dnevnoga
reda.

Ad. 3.
Prije otvaranja pristiglih prijava, predsjednik Vijeća HRT-a utvrdio je da su sve prijave
pristigle u propisanom roku tj. zaključno s danom 2. srpnja 2010. godine i da je u tom roku
zaprimljeno ukupno 10 prijava.
Nakon ove konstatacije pristupilo se je otvaranju prispjelih prijava.
Uvidom u sve prispjele prijave utvrđeno je da su prijave na natječaj u propisanom roku
dostavili:
1.
Goran Rotim
2.
Veljko Jančić
3.
Damir Tus
4.
Branko Debeljak
5.
Zoran Kalinić
6.
Nada Prkačin
7.
Karolina Vidović Krišto
8.
Jozo Rajkovača
9.
Josip Popovac
10.
Dušan Radić
Uvidom u prijave gore navedenih kandidata i priloženu dokumentaciju svakog pojedinog
kandidata utvrđeno je kako slijedi:
1.

2.

Goran Rotim, uz prijavu na natječaj dostavio je sljedeću dokumentaciju: domovnicu,
potvrdu o prebivalištu, diplomu, presliku radne knjižice, potvrdu o aktivnom znanju
stranog jezika, izjavu o poznavanju tehnologije proizvodnje programa, potvrdu da se
protiv njega ne vodi kazneni postupak, izjavu da nije državni ni stranački dužnosnik,
izjavu da nema kazneni imunitet, životopis i program rada i razvoja za mandatno
razdoblje, razrađeno po godinama mandata. Na temelju utvrđenoga konstatirano je da
je dokumentacija priložena uz prijavu na natječaj potpuna i prijava ulazi u daljnje
razmatranje.
Veljko Jančić, uz prijavu na natječaj dostavio je sljedeću dokumentaciju: domovnicu,
potvrdu o prebivalištu, diplomu, presliku radne knjižice, potvrdu o aktivnom znanju
stranog jezika, izjavu o poznavanju tehnologije proizvodnje programa, potvrdu da se
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

protiv njega ne vodi kazneni postupak, izjavu da nije državni ni stranački dužnosnik,
izjavu da nema kazneni imunitet, životopis i program rada i razvoja za mandatno
razdoblje, razrađeno po godinama mandata. Na temelju utvrđenoga konstatirano je da
je dokumentacija priložena uz prijavu na natječaj potpuna i prijava ulazi u daljnje
razmatranje.
Damir Tus, uz prijavu na natječaj dostavio je sljedeću dokumentaciju: domovnicu,
potvrdu o prebivalištu, diplomu, presliku radne knjižice, potvrdu o aktivnom znanju
stranog jezika, izjavu o poznavanju tehnologije proizvodnje programa, potvrdu da se
protiv njega ne vodi kazneni postupak, izjavu da nije državni ni stranački dužnosnik,
izjavu da nema kazneni imunitet, životopis i program rada i razvoja za mandatno
razdoblje, razrađeno po godinama mandata. Na temelju utvrđenoga konstatirano je da
je dokumentacija priložena uz prijavu na natječaj potpuna i prijava ulazi u daljnje
razmatranje.
Branko Debeljak, uz prijavu na natječaj dostavio je sljedeću dokumentaciju:
domovnicu, potvrdu o prebivalištu, diplomu, presliku radne knjižice, potvrdu o
aktivnom znanju stranog jezika, izjavu o poznavanju tehnologije proizvodnje
programa, potvrdu da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, izjavu da nije državni
ni stranački dužnosnik, izjavu da nema kazneni imunitet, životopis i program rada i
razvoja za mandatno razdoblje, razrađeno po godinama mandata. Na temelju
utvrđenoga konstatirano je da je dokumentacija priložena uz prijavu na natječaj
potpuna i prijava ulazi u daljnje razmatranje.
Zoran Kalinić, uz prijavu na natječaj dostavio je sljedeću dokumentaciju: domovnicu,
potvrdu o prebivalištu, diplomu, presliku radne knjižice, potvrdu o aktivnom znanju
stranog jezika, izjavu o poznavanju tehnologije proizvodnje programa, potvrdu da se
protiv njega ne vodi kazneni postupak, izjavu da nije državni ni stranački dužnosnik,
izjavu da nema kazneni imunitet, životopis i program rada i razvoja za mandatno
razdoblje, razrađeno po godinama mandata. Na temelju utvrđenoga konstatirano je da
je dokumentacija priložena uz prijavu na natječaj potpuna i prijava ulazi u daljnje
razmatranje.
Nada Prkačin, uz prijavu na natječaj dostavila je sljedeću dokumentaciju:
domovnicu, potvrdu o prebivalištu, diplomu, presliku radne knjižice, potvrdu o
aktivnom znanju stranog jezika, izjavu o poznavanju tehnologije proizvodnje
programa, potvrdu da se protiv nje ne vodi kazneni postupak, izjavu da nije državni ni
stranački dužnosnik, izjavu da nema kazneni imunitet, životopis i program rada i
razvoja za mandatno razdoblje, razrađeno po godinama mandata. Na temelju
utvrđenoga konstatirano je da je dokumentacija priložena uz prijavu na natječaj
potpuna i prijava ulazi u daljnje razmatranje
Karolina Vidović Krišto, uz prijavu na natječaj dostavila je sljedeću dokumentaciju:
domovnicu, potvrdu o prebivalištu, diplomu, presliku radne knjižice, potvrdu o
aktivnom znanju stranog jezika, izjavu o poznavanju tehnologije proizvodnje
programa, potvrdu da se protiv nje ne vodi kazneni postupak, izjavu da nije državni ni
stranački dužnosnik, izjavu da nema kazneni imunitet, životopis i program rada i
razvoja za mandatno razdoblje, razrađeno po godinama mandata. Na temelju
utvrđenoga konstatirano je da je dokumentacija priložena uz prijavu na natječaj
potpuna i prijava ulazi u daljnje razmatranje.
Jozo Rajkovača, uz prijavu na natječaj dostavio je sljedeću dokumentaciju:
domovnicu, potvrdu o prebivalištu, diplomu, presliku radne knjižice, potvrdu o
aktivnom znanju stranog jezika, izjavu o poznavanju tehnologije proizvodnje
programa, potvrdu da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, izjavu da nije državni
ni stranački dužnosnik, izjavu da nema kazneni imunitet, životopis i program rada i
razvoja za mandatno razdoblje, razrađeno po godinama mandata. Na temelju
utvrđenoga konstatirano je da je dokumentacija priložena uz prijavu na natječaj
potpuna i prijava ulazi u daljnje razmatranje.
Josip Popovac, uz prijavu na natječaj dostavio je sljedeću dokumentaciju: domovnicu,
potvrdu o prebivalištu, diplomu, presliku radne knjižice, potvrdu o aktivnom znanju
stranog jezika, izjavu o poznavanju tehnologije proizvodnje programa, potvrdu da se
protiv njega ne vodi kazneni postupak, izjavu da nije državni ni stranački dužnosnik,
izjavu da nema kazneni imunitet, životopis i program rada i razvoja za mandatno
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razdoblje, razrađeno po godinama mandata. Na temelju utvrđenoga konstatirano je da
je dokumentacija priložena uz prijavu na natječaj potpuna i prijava ulazi u daljnje
razmatranje.
Dušan Radić, uz prijavu na natječaj dostavio je sljedeću dokumentaciju: domovnicu,
potvrdu o prebivalištu, diplomu, presliku radne knjižice, potvrdu o aktivnom znanju
stranog jezika, izjavu o poznavanju tehnologije proizvodnje programa, potvrdu da se
protiv njega ne vodi kazneni postupak, izjavu da nije državni ni stranački dužnosnik,
izjavu da nema kazneni imunitet, životopis i program rada i razvoja za mandatno
razdoblje, razrađeno po godinama mandata. Na temelju utvrđenoga konstatirano je da
je dokumentacija priložena uz prijavu na natječaj potpuna i prijava ulazi u daljnje
razmatranje.

Na temelju utvrđenog, predsjednik Vijeća HRT-a konstatirao je da je svih 10 kandidata za
glavnog ravnatelja HRT-a dostavilo potpunu dokumentaciju, te da će se, sukladno Odluci
objavi i postupku provođenja javnog natječaja iz nadležnosti Programskoga vijeća HRT-a,
razgovori s kandidatima obaviti prema abecednom redu, kako slijedi:
1. BRANIMIR DEBELJAK
2. VELJKO JANČIĆ
3. ZORAN KALINIĆ
4. NADA PRKAČIN
5. JOSIP POPOVAC
6. DUŠKO RADIĆ
7. JOZO RAJKOVAČA
8. GORAN ROTIM
9. DAMIR TUS
10. KAROLINA VIDOVIĆ KRIŠTO
Budući da je zbog podnošenja ostavki članica Vijeća HRT-a došlo do upitnosti mogućnosti
izbora glavnog ravnatelja HRT-a, jer je za njegov izbor potrebno 8 glasova članova Vijeća,
predsjednik Vijeća HRT-a obvezao je stručnu službu Vijeća HRT-a da kontaktira sve članove
Vijeća HRT-a i utvrdi datum kada bi se mogla održati sjednica na kojoj bi se obavili
razgovori s kandidatima i provesti izbori za glavnog ravnatelja HRT-a.
U sklopu ove točke dnevnoga reda, a slijedom podnesenih ostavki članica Vijeća HRT-a, gđi
Modrić i Škrabalo, sukladno članku 20. Zakona o HRT-u, zaključeno je da predsjednik Vijeća
HRT-a uputi Hrvatskome saboru zahtjev za donošenje odluke o njihovom razrješenju i
pokretanju postupka imenovanja novih članova Vijeća HRT-a do isteka mandata.
Nakon ove točke dnevnoga reda zbog nedostatka kvoruma za nastavak rada, predsjednik
Vijeća HRT-a zaključio je sjednicu.
Dovršeno u 12.15 sati

Zapisnik sastavila:

Predsjednik
Programskoga vijeća HRT-a

Zrinoslava Delić
Tajnica Programskoga vijeća
HRT-a

Zvonko Milas
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