HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a
NADZORNI ODBOR HRT-a
Zagreb, Prisavlje 3
Broj: 9/11
Zagreb, 9. rujna 2011.
ZAPISNIK
9. zajedničke sjednice Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a, održane dana
8. rujna 2011. godine, u sobi 107, objekt B30, I. kat
započeto u 11,00 sati
PRISUTNI: Nada Zgrabljić Rotar, Silvija Luks-Kalogjera, Petar Lovrić, Milan Kujundžić,
Darko Grivičić, Josip Čerina, Viktorija Car, Sanja Ivić, Ante Tomić, Zrinka
Malešević, Nikola Bonačić-Krešić
ODSUTNI:

Branko Karabatić (isprič.), Josip Jović (isprič.), Ivo Goldstein (isprič.), Orsat
Miljenić (isprič.), Željko Čagalj (isprič.)

OSTALI PRISUTNI: Josip Popovac, Damir Novinić, Zoran Mihajlović, Sanda Vojković
Smiljanić, Duško Radić, Ivana Orešković, Dorotea Lazanin Jelenc,
Zrinoslava Delić
Sjednicu je otvorila predsjedateljica gđa. N. Zabljić Rotar, konstatirala da postoji kvorum za
donošenje pravovaljanih odluka te je predložila sljedeći:
DNEVNI RED:
1. a) Ovjera zapisnika 8. zajedničke sjednice Programskoga vijeća HRT-a i Nadzornog
odbora HRT-a
b) Izvješće o provedbi odluka 8. zajedničke sjednice Programskoga vijeća HRT-a i
Nadzornog odbora HRT-a
2. a) Otvaranje pristiglih prijava kandidata za članove Uprave HRT-a
b) Utvrđivanje liste kandidata za članove Uprave HRT-a koji ispunjavaju uvjete natječaja
3. R a z n o
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen
Ad. 1. a)
Jednoglasno je ovjeren zapisnik 8. zajedničke sjednice Programskog vijeća HRT-a i
Nadzornog odbora HRT-a, dopunjen sukladno pisanim primjedbama gđe. S. LuksKalogjera, koji je svim članovima dostavljen kao materijal za sjednicu 7. rujna 2011.
Ad. 1. b)
Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o provedbi odluka i zaključaka 8. zajedničke sjednice
Programskoga vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a.

Ad. 2. a)
Predsjedateljica, gđa. N. Zgrabljić Rotar uvodno je podsjetila sve članove zajedničke
sjednice da je natječaj za članove Uprave HRT-a objavljen 3. kolovoza 2011. u „Narodnim
novinama“ br. 91/11, pa je sukladno točki V. Odluke o objavi javnog natječaja za članove
Uprave HRT-a (u daljnjem tekstu: Odluka) rok za prijavu na natječaj istekao u petak, 2.
rujna 2011.
U skladu s navedenim, konstatirano je da je prijavu na natječaj za članove Uprave HRT-a
pravovremeno predalo 9 kandidata.

U postupku otvaranja pristiglih prijava, konstatirano je da dokumentaciju koja je utvrđena
točkom IV. Odluke nije dostavio:
1. KREŠIMIR BRAČIĆ – nedostaje preslika domovnice
Potpunu dokumentaciju, koja je utvrđena točkom IV. Odluke, dostavili su sljedeći kandidati:
1. ANTE RONČEVIĆ
2. MARKO UGARKOVIĆ
3. ZORAN MIHAJLOVIĆ
4. DAMIR REGOVIĆ
5. JURE ŠULENTIĆ
6. ZORAN PILIČIĆ
7. IVA GALIĆ
8. ORNELA ČOLAK
Ad. 3. b)
Sukladno utvrđenjima iz točke 2. a), a u skladu s člankom 26. Poslovnika o radu PV-a HRT-a
i NO HRT-a na zajedničkoj sjednici, na temelju rezultata glasovanja, jednoglasno je utvrđena
lista kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja:
1. ANTE RONČEVIĆ
2. MARKO UGARKOVIĆ
3. ZORAN MIHAJLOVIĆ
4. DAMIR REGOVIĆ
5. JURE ŠULENTIĆ
6. ZORAN PILIČIĆ
7. IVA GALIĆ
8. ORNELA ČOLAK
Ad. 3.
Gđa. S. Luks-Kalogjera, obavijestila je sve članove zajedničke sjednice kako je 7. rujna
2011. dostavila svoje izdvojeno mišljenje na zapisnik 4. zajedničke sjednice Programskog
vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a.
Također je izvijestila kako je istoga dana mailom dostavila svoj zahtjev za ispravak, tj.
dopunu točke 2. b) zapisnika 6. zajedničke sjednice, u kojoj je, prema njenom mišljenju,
netočno utvrđen broj glasova „SUZDRŽAN“, a ujedno i da se u zapisnik poimence navede
kako je glasao svaki član zajedničke sjednice. Naime, izjavila je da je na samoj sjednici došlo
do netočnog i brzinskog brojanja glasova, kada nije htjela reagirati da se ne bi podizale već
stvorene tenzije, ali da je naknadnom provjerom ustanovila kako je ona, kao i g. O. Miljenić
bila suzdržana, što su oboje i obrazložili. Kako su zapisnici sa sjednice službeni dokumenti,
koji imaju vrijednost na sudu, zamolila je za mogućnost da se presluša tonski zapis sjednice i
da se otklone sve eventualne nedoumice i naprave potrebni ispravci, te da se točno utvrdi
kako je tko glasao. Naime, nije sporno da je g. J. Popovac dobio kvalificiranu većinu, no
smatra da bi javnost trebala biti informirana tko je kako glasao, a imajući u vidu to što je dio
članova zajedničke sjednice imenovan u kvoti vladajuće koalicije, a dio u kvoti opozicije,
odnosno da su ona i g. O. Miljenić imenovani iz različitih kvota, a oboje su bili suzdržani.
Predsjedateljica, gđa. N. Zgrabljić Rotar konstatirala je kako je navedeni zapisnik ovjeren
jednoglasno na prethodnoj 8. zajedničkoj sjednici, a nakon što su u zapisnik unesene
primjedbe iznesene na 7. zajedničkoj sjednici te da joj je žao što gđa. S. Luks-Kalogjera nije
reagirala, iako je za to imala priliku čak dva puta. Izvijestila je nazočne kako je tajnica Vijeća
nekoliko puta preslušala tonsku snimku i na temelju iste sastavila zapisnik, no uvažavajući
prijedlog gđe. S. Luks-Kalogjera zatražila je od svih članova da se izjasne smatraju li
potrebnim da se presluša navedena snimka ili da se sukladno članku 33. st. 2. Poslovnika,
zatraži prijepis tonske snimke za navedenu točku dnevnog reda. Također je predložila da gđa.
S. Luks-Kalogjera za sljedeću sjednicu zatraži da se navedeno raspravi u sklopu jedne od
točaka dnevnog reda u skladu s odredbama Poslovnika. Gđa. S. Luks-Kalogjera predložila je
da se ovim pitanjem ne operećuje sjednica, nego da tonsku snimku preslušaju samo
predsjednica Vijeća, tajnica Vijeća, ona kao predsjednica NO, tajnica NO i još dva člana ovog
tijela te predsjednik Uprave, jer se radi samo o tehničkom pitanju. G. P. Lovrić potvrdio je
kako se sjeća da je g. O. Miljenić bio suzdržan, no budući da navedeno prebrojavanje glasova
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ne utječe na valjanost izbora predsjednika Uprave HRT-a, suglasio se s prijedlogom gđe. S.
Luks-Kalogjera da tonski zapis presluša jedan uži krug ljudi.
Nakon što je gđa. N. Zgrabljić Rotar zatražila obrazloženje od gđe. S. Luks-Kalogjera zbog
čega nije pravovremeno reagirala na zapisnik, budući da se ovakvom naknadnom
intervencijom degradira rad određenih službi, gđa. S. Luks-Kalogjera ponovo se ispričala, uz
pojašnjenje da je izostanak njene reakcije između ostalog i posljedica načina vođenja sjednice
predsjedavajuće ovog tijela, koja oduzima drugima riječ, ali i zbog toga što je pogrešku uočila
tek naknadno, prilikom potpisivanja zapisnika. G. J. Čerina iznio je stav da bi za ovakvu
naknadnu intervenciju u zapisnik bilo potrebno promijeniti Poslovnik i definirati kako se
ovjerava zapisnik, nakon čega je gđa. Z. Delić pojasnila odredbe Poslovnika iz kojih proizlazi
da se zapisnik s prethodne sjednice ovjerava glasanjem na sljedećoj sjednici, a prije prelaska
na pojedine točke dnevnog reda (čl. 14. st. 3. Poslovnika), te da se glasanjem o zapisniku daje
suglasnost na sadržaj zapisnika.
Nakon svega iznesenog, gđa. S. Luks-Kalogjera povukla je svoj prijedlog za izmjenu/dopunu
zapisnika, uz obrazloženje da na navedeno ne treba gubiti vrijeme, te zatražila da se njezin
zahtjev smatra njezinim izvojenim mišljenjem na zapisnik 6. sjednice.
Sukladno članku 34. stavku 2. Poslovnika, zahtjev gđe. S. Luks-Kalogjera od 7. rujna 2011.
priložit će se zapisniku 6. zajedničke sjednice kao njezino izdvojeno mišljenje.
Zaključno, gđa. N. Zgrabljić Rotar je sukladno čl. 33. st. 2. Poslovnika zatražila da se izradi
prijepis tonske snimke točke 2. b) zapisnika 6. zajedničke sjednice te da se svim članovima
zajedničke sjednice dostavi na znanje.
U nastavku sjednice, gđa. V. Car reagirala je na navode gđe. S. Luks-Kalogjera iz
predmetnog maila iz kojih proizlazi stav da članove PV i NO treba dijeliti prema tome jesu li
imenovani iz kvote vladajuće koalicije, odnosno opozicije te podsjetila na zakonom propisanu
proceduru temeljem koje se članovi PV biraju na temelju javnog poziva, a kandidiraju ih
udruge civilnog društva. U njezinom slučaju, predložila ju je udruga Kuća ljudskih prava, uz
podršku Fakulteta političkih znanosti i Gonga, no također je ustvrdila kako je točno da su neki
članovi kandidirali sami sebe. Iznijela je kako je takva podjela diskriminirajuća te nju osobno
vrijeđa, uz obrazloženje da je to posljedica niske razine parlamentarizma i demokracije u
Hrvatskoj općenito, zbog koje primjerice Saborski odbor za medije nije u stanju jednoglasno
donijeti odluku o imenovanju članova Vijeća, nego opterećuje javnost s time koliko će
vrijediti koji glasovi. Stoga je apelirala na sve članove da se izdignu iznad toga da budu
delegati određenih političkih opcija, neovisno o tome kakvo je njihovo osobno političko
opredjeljenje. Gđa. S. Luks-Kalogjera složila se s teoretskim izlaganjem gđe. V. Car, no
pojasnila je da je u praksi ona izabrana jednoglasno, uz dva suzdržana u Saboru, zbog čega si
je uzela za pravo dati takvo obrazloženje, a g. P. Lovrić pozvao se na odredbe članka 25.
Zakona o HRT-u kojima se regulira način biranja članova Vijeća.
Nakon završene rasprave, postignut je dogovor da se sljedeća zajednička sjednica održi 13.
rujna 2011. u 11.00 sati.
Dovršeno u 12.00 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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