HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Zagreb, Prisavlje 3
Broj: 4/11
Zagreb, 16. svibnja 2011.
ZAPISNIK
4. - hitne zajedničke sjednice Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a,
održane dana 16. svibnja 2011. godine, u sobi 107, objekt B30, I.kat
započeto u 15,00 sati
PRISUTNI: Nada Zgrabljić Rotar, Silvija Luks-Kalogjera, Milan Kujundžić, Josip Jović,
Petar Lovrić, Darko Grivičić, Josip Čerina, Viktorija Car, Ivo Goldstein, Sanja
Ivić, Željko Čagalj, Nikola Bonačić-Krešić, Ante Žigman
ODSUTNI:

Branko Karabatić (isprič.), Ante Tomić (isprič.), Orsat Miljenić (isprič.)

OSTALI PRISUTNI: Josip Popovac, Mislav Stipić, Zoran Mihajlović, Sanda Vojković
Smiljanić, Renato Kunić, Duško Radić, Vladimir Kumbrija,
Zrinoslava Delić, Ivana Orešković, Dorotea Lazanin Jelenc
Sjednicu je otvorila predsjedateljica gña. N. Zabljić Rotar, konstatirala da postoji kvorum za
donošenje pravovaljanih odluka.
Prije prelaska na dnevni red, g. M. Kujundžić je iznio primjedbu na način sazivanja sjednice,
budući da je poziv za današnju sjednicu dobio u petak popodne. Gña S. Luks-Kalogjera
pridružila se navodima g. Kujundžića tim više što Statut HRT-a još nije upućen u postupak
objave u „Narodne novine“.
Predsjedateljica, gña N. Zgrabljić Rotar pojasnila je kako je hitno sazivanje sjednica
predviñeno Poslovnikom o radu Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a na
zajedničkoj sjednici (dalje u tekstu: Poslovnik o zajedničkom radu PV i NO) te kako je na
prethodnim sjednicama, u više navrata obrazloženo i dogovoreno da će se, nakon što Hrvatski
sabor potvrdi Statut HRT-a, a prije objave Statuta HRT-a u Narodnim novinama, sazvati hitna
sjednica Vijeća, radi imenovanja v.d. glavnih urednika i urednika programa, koji stupaju na
snagu danom objave Statuta HRT-a, kao i hitna zajednička sjednica Vijeća i NO HRT-a, radi
donošenja odluke o objavi javnog natječaja za predsjednika Uprave HRT-a. Kako je Statut
HRT-a potvrdio Hrvatski sabor na svojoj 23. sjednici 13. svibnja 2011. (jednoglasno, 93.
glasa „ZA“), ostvareni su razlozi za sazivanje hitne sjednice.
Nakon uvodne rasprave, gña. N. Zgrabljić Rotar predložila sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Informacija o predstavljanju Statuta HRT-a u Hrvatskom saboru
2. Prijedlog odluke o objavi javnog natječaja za predsjednika Uprave HRT-a
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen
Ad. 1.
Predsjedateljica, gña. N. Zgrabljić Rotar podsjetila je članove Vijeća i NO HRT-a da je
člankom 7. stavkom 1. točkom 8. Poslovnika o zajedničkom radu PV i NO, odreñeno da
predsjedateljica zajedničke sjednice predstavlja i zastupa Vijeće i NO HRT-a, te u sklopu
zajedničke sjednice istupa u javnosti, zbog čega je javni istup gñe Luks-Kalogjera u Saboru
ocijenila kao povredu navedene odrebe Poslovnika. Smatra da je kao predsjedateljica
zajedničkih sjednica, a na temelju članka 7. tog Poslovnika, dužna voditi brigu o tome da se u
radu ovog tijela poštuju odredbe zakona, općih akata i Poslovnika, radi čega ima obvezu
upoznati sve članove s ovakvom povredom Poslovnika.

Gña S. Luks-Kalogjera odgovorila je kako svoj istup u Hrvatskom saboru smatra utemeljen
na odredbama Poslovnika o radu Hrvatskog sabora, koji ju je imenovao i kojemu je
odgovorna za rad, te na činjenici da supotpisuje akte koje donosi zajedničko tijelo. Ponovila je
kako smatra da Statut HRT-a nije idealan, kao ni Zakon, iako su oni usklañeni s europskom
stečevinom, te da su na temelju tih propisa ostvarene pretpostavke da se zaustavi kaos koji
već dugo vlada na HRT-u. U Statutu HRT-a kao najveći nedostatak istaknula je činjenicu da
njime nije provedeno restrukturiranje HRT-a.
G. P. Lovrić iznio je kako smatra neprimjerenom za javnost izjave gñe Luks-Kalogjera o
tome da Statut HRT-a nije dobar i da se Nadzorni odbor nije njime bavio, jer je najviše
izmjena u prijedlogu teksta Statuta HRT-a kojeg je dao g. Popovac, usvojeno upravo na
inicijativu Nadzornog odbora HRT-a. Osobno je smatrao uvredljivim i nekorektnim iznošenje
takvih kvalifikacija u javnosti o Statutu HRT-a, tim više što ga je Hrvatski sabor jednoglasno
usvojio.
G. I. Goldstein pridružio se primjedbama g. Lovrića, te ocijenio neprimjerenim da se Statut
HRT-a u javnosti ocijenjuje kao loš, a zajedničko tijelo ga je jednoglasno usvojilo. Ujedno je
podsjetio na javni istup gñe Luks-Kalogjera u vezi Dnevnika HTV-a, tj. reklame „Mi imamo
stav“, kojeg takoñer smatra protivnim Zakonu o HRT-u, budući da gña Luks-Kalogjera kao
predsjednica Nadzornog odbora HRT-a nema pravo komentirati program, a i kao
dugogodišnjoj novinarki bi joj trebalo biti profesionalno neprihvatljivo prozivanje novinara
zbog toga što imaju stav.
U odnosu na navode g. Goldsteina, gña Luks-Kalogjera je izjavila kako su mediji prenijeli
njezin osobni stav o toj reklami.
G. J. Čerina je iznio kako smatra da je svojim javnim istupom u Hrvatskom saboru gña S.
Luks-Kalogjera povrijedila Poslovnik o zajedničkom radu PV i NO, te je predložio da
zajedničko tijelo donese zaključak kojim se utvrñuje povreda Poslovnika, kako bi se ubuduće
spriječilo takvo postupanje u javnosti.
U odnosu na primjedbu g. M. Kujundžića da ne treba pridavati toliki značaj ovakvom
javnom nastupu i da svatko ima pravo iznositi svoje mišljenje u javnosti, gña N. Zgrabljić
Rotar naglasila je kako svrha ove rasprave nije samo utvrditi što je rečeno, tj. sadržaj izjave,
nego i kako je rečeno, tj. da se radi o davanju izjave za javnost o radu ovog tijela koje je
protivno Poslovniku o zajedničkom radu PV i NO, što je bitno utvrditi za budući rad ovog
tijela, a imajući u vidu sve nadolazeće obveze i eventualne istupe u javnosti i u pogledu
budućih obveza.
Gña N. Zgrabljić Rotar pročitala je izjavu g. B. Karabatića, koju je dobila neposredno prije
sjednice, a koja glasi:
„Kako Vlada RH nije imala primjedbi na novi tekst Statuta HRTa, a Odbor za
informiranje, informatizaciju i medije, te Odbor za zakonodavstvo su odlučili predložiti
Hrvatskom saboru Zaključak, kojim se podržava donošenje Odluke o potvrñivanju Statuta
HRTa, žačuñuje stajalište gñe Silvije Luks o Statutu HRTa izrečeno za govornicom Sabora,
tim više što je gña Luks bila nazočna na zajedničkim sjednicama PV i NO HRTa i glasovala
za svaki članak Statuta. Shodno rečenom, držim da je to njezin privatni stav i da se PV i NO
trebaju ograditi od tog istupa.“
Gña S. Luks-Kalogjera složila se da je predsjednica Vijeća ovlaštena zastupati zajedničko
tijelo u javnosti, no predstavljanje Statuta HRT-a u Saboru ne smatra istupom u javnosti.
Osim toga, smatra da predsjednica Vijeća ima pravo inicirati donošenje zaključka o ovoj temi
samo na sjednici Programskog vijeća, a ne na zajedničkoj sjednici te je ponovila kako za
njezin istup u Hrvatskom saboru nije odlučan Poslovnik o zajedničkom radu PV i NO, nego
Poslovnik Hrvatskog sabora.
G. Lovrić podsjetio je gñu Luks-Kalogjera da na zajedničkim sjednicama svi članovi
predstavljaju jedno tijelo te na tim sjednicama nije bitno tko je član Vijeća, a tko NO. Smatra
da je potrebno voditi računa o javnim nastupima, budući da je on uvjerenja kako je ovo
zajedničko tijelo od početka svoga rada obavilo puno posla, a zbog neprimjerenih izjava,
precepcija u javnosti o radu tog tijela je izuzetno negativna.
Gña S. Luks-Kalogjera nije se složila s izjavom g. Lovrića, budući da smatra kako je
Poslovnikom o zajedničkom radu PV i NO odreñeno da kao predsjednica NO ne može
predlagati točku dnevnog reda na zajedničkoj sjednici, nego to može Nadzorni odbor. Gña N.
Zgrabljić Rotar upoznala je predsjednicu NO da je ta odredba iz Poslovnika o radu Vijeća, a
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da prema Poslovniku o zajedničkom radu PV i NO, ona može predlagati točku dnevnog reda
na zajedničkoj sjednici kao i svi drugi članovi.
Gña S. Luks-Kalogjera izjavila je kako smatra da je meritum stvari činjenica da ona
solidarno s Upravom odgovara cijelom svojom imovinom pred Hrvatskim saborom ukoliko
sredstva HRT-a budu loše korištena, a da je u medijima objavljen članak o rješenju Porezne
uprave na iznos od cca 420 mil kuna i o uspješnoj 2010.g., te je izrazila čuñenje što su takvi
podaci objavljeni u medijima, a vanjska revizija nije dovršila posao.
Gña S. Ivić podsjetila je da je Statut HRT-a donesen u zakonskim okvirima, a ukoliko se
pokaže da ima nedostataka, nema zapreke da ga ovo tijelo izmijeni.
Privremeni glavni ravnatelj HRT-a, g. J. Popovac složio se s gñom S. Ivić kako je novi Statut
HRT-a utemeljen na Zakonu o HRT-u i nije mogao biti donesen izvan zakonskih okvira, no u
odnosu na navode gñe S. Luks-Kalogjera je odgovorio kako Statut HRT-a u svojim
odredbama o organizaciji HRT-a upravo omogućuje restrukturiranje HRT-a, pa s obzirom da
su primjedbe Vlade RH bile samo nomotehničke naravi i da je Statut HRT-a napisan u
izuzetno kratkom roku, ovaj Statut HRT-a smatra velikim uspjehom.
G. P. Lovrić, g. I. Goldstein i gña N. Zgrabljić Rotar apelirali su da se raspravi ovakav
istup gñe Luks-Kalogjera, te da se ubuduće u javnim istupima u vezi zajedničkog rada
Programskog vijeća i Nadzornog odbora pridržava Poslovnika o zajedničkom radu PV i NO te
da se vodi računa o sadržaju izjava koje se daju u javnosti i koje u konačnici prenose svi
mediji.
Predsjedateljica, gña. N. Zgrabljić Rotar je, na temelju rezultata rasprave, predložila da se
donese sljedeći zaključak:
U članku 7. Poslovnika o zajedničkom radu PV i NO, u kojem se govori od dužnostima
i ovlastima predsjedateljice, odreñeno je da predsjedateljica predstavlja i zastupa Vijeće
HRT-a i NO HRT-a kada rade na zajedničkoj sjednici kao jedno tijelo, a u što se ubraja i
predstavljanje Statuta HRT-a pred Hrvatskim saborom. Vijeće i NO se stoga ograñuju od
nastupa gñe S. Luks-Kalogjera u Saboru 12. svibnja 2011. i od iznesenog mišljenja o Statutu
HRT-a i ostalih stajališta o radu HRT-a, koji se mogu smatrati samo njezinim osobnim
mišljenjem.
Gña S. Luks-Kalogjera je u odnosu na predloženi zaključak zatražila da se u zapisnik unese
njezino izdvojeno mišljenje koje glasi:
Predloženi zaključak ne govori istinu u dijelu u kojem se Sabor označava kao javnost,
budući da Sabor nije javnost, nego zakonodavno tijelo, a u zajedničkom Poslovniku piše da
predsjedateljica predstavlja tijelo u javnosti. Predlažem da se umjesto ovog zaključka taj tekst
pošalje Hrvatskom saboru.
Gña S. Luks-Kalogjera nastavno je dodala kako smatra da gña N. Zgrabljić Rotar
predlaganjem ovakvog zaključka krši Poslovnik, zadržava status quo i odugovlači proceduru,
jer je njoj Sabor dao riječ time što ju je imenovao.
Na upit gñe V. Car smatra li takoñer, ako Sabor nije javnost, da ni bilo koja politčka
institucija u Hrvatskoj nije javnost, gña S. Luks-Kalogjera je odgovorila kako je Sabor
zakonodavno tijelo, a intencija zakonodavca je bila da podijeli odgovornost izmeñu PV i NO,
a NO i ona osobno na ovoj sjednici predstavlja vlasnika i ukoliko netko želi prozvati vlasnika,
to se treba učiniti izravno, a ne preko njezinog imena i prezimena.
G. J. Čerina iznio je kako je govor gñe Luks-Kalogjera u Saboru javni nastup i da je na ovom
zajedničkom tijelu dogovoriti se može li svatko iznositi svoja mišljenja u javnosti pa ukoliko
može, treba se dogovoriti i o izmjenama zajedničkog Poslovnika.
G. Grivičić podržao je prijedlog zaključka gñe Zgrabljić-Rotar, a takoñer i ideju da se
zajednički poslovnik o radu PV i NO dostavi Hrvatskom saboru, kako bi ih se upoznalo s
načinom rada tog tijela.
G. P. Lovrić i g. M. Kujundžić predložili su da se ne izglasava predloženi zaključak, nego da
se rasprava zaključi, nakon čega je postignuta suglasnost o prelasku na točku 2. dnevnog reda.
Ad. 2.
Tajnica Vijeća, gña. Delić, pročitala je prijedlog Odluke o objavi javnog natječaja za izbor
Predsjednika Uprave HRT-a (u daljnjem tekstu: Odluka), koja je svim članovima Vijeća i NO
HRT-a dostavljena kao materijal za sjednicu.
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Gña Luks-Kalogjera iznijela je mišljenje kako ne treba brzati s donošenjem ove Odluke na
današnjoj sjednici te da u odnosu na predloženi tekst Odluke treba zatražiti izdvojeno
mišljenje, budući da Odluka koja se predlaže, ukoliko bude usvojena, po njenom mišljenju
donosi rizik ili da natječaj bude poništen ili da se na natječaj javi samo aktualni privremeni
glavni ravnatelj HRT-a, g. Popovac, odnosno netko s burze rada, jer su svi drugi isključeni. U
odnosu na točku III. predlaže da se izbaci u cijelosti, a takoñer predlaže da se izbaci i točka
IV., 7., 8. i 9. budući da nije uobičajena za natječaj. Takoñer predlaže, osim Narodnih novina,
objavu natječaja u tiskovinama: Jutarnji, Večernji i dr.
Gña Delić odgovorila je da je tekst prijedloga Odluke u točki II. i III. u potpunosti u skladu sa
Zakonom o HRT-u i Statutom, a točkom IV. su razrañeni dokazi kojima se ispunjavaju uvjeti
iz točke II. i III. Ujedno je upoznala sve članove da je Poslovnikom o zajedničkom radu PV i
NO predviñeno da će se natječaj objaviti i u tisku.
Nakon rasprave o svakoj pojedinoj točki Odluke, u kojoj su sudjelovali: gña LuksKalogjera, g. Žigman, gña Ivić, g. Radić, g. Stipić, g. Lovrić, g. Popovac, gña Car i g.
Kujundžić, u odnosu na prijedlog Odluke, jednoglasno su usvojene sljedeće izmjene:
U točki I. prvoj rečenici, riječi: „za izbor“ se brišu, a u točki III. riječi „izabrana“ treba stajati
„imenovana“.
U točki IV., podstavak 3. mijenja se i glasi:
„ 3. potvrdu ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog svjetskog jezika“
U točki IV., umjesto podstavaka 7., 8. i 9., iza podstavka 6., dodaje se novi podstavak 7. koji
glasi:
„ 7. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom potvrñuje da kao predsjednik/ica Uprave HRT-a ne
bi na bilo koji način mogao doći u sukob interesa u smislu točke III. ove Odluke,“

Dosadašnja točka 10. postaje točka 8.
Nakon ovako utvñenih izmjena, jednoglasno je donesena Odluka o objavi javnog
natječaja za izbor Predsjednika Uprave HRT-a u „Narodnim novinama“.
Odluka o objavi javnog natječaja za izbor Predsjednika Uprave HRT-a čini sastavni dio ovog
zapisnika.
Sukladno članku 20. stavku 2. Poslovnika o radu Programskog vijeća HRT-a i
Nadzornog odbora HRT-a na zajedničkoj sjednici, jednoglasno je donesena odluka da se
ova Odluka objavi u Vjesniku, Večernjem listu, Jutarnjem listu te na internetskim
stranicama HRT-a.
Dovršeno u 16.45 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: 4/11.
Na temelju članka 18., 19. i 20. Zakona o HRT-u (NN 137/10) i članka 19., 29. i 60. Statuta
HRT-a, Programsko vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a na svojoj 4. zajedničkoj sjednici,
održanoj dana 16. svibnja 2011. donijelo je sljedeću
ODLUKU
I.
Objavljuje se javni natječaj za:
PREDSJEDNIKA/ICE UPRAVE HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE.
Mandat predsjednika/ice Uprave HRT-a traje 4 (četiri) godine.
II.
Za predsjednika/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 predsjednika/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 predsjednika/icu Uprave HRT-a postojale
okolnosti iz podstavka 2. prethodnog stavka dužna je zamrznuti svoje članstvo u političkoj
stranci u slučaju imenovanja za predsjednika/icu Uprave HRT-a.
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Predsjednik/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.
IV.
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju
ispunjavanje uvjeta natječaja i to:
1.
2.
3.
4.
5.

presliku domovnice,
presliku diplome,
potvrdu ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog svjetskog jezika,
presliku radne knjižice,
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 potvrñuje da kao predsjednik/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 20 (dvadeset) dana od dana objave natječaja u
„Narodnim novinama“.
Prijave se dostavljaju u zatvorenim kuvertama s naznakom: „Natječaj za predsjednika/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
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