HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a
NADZORNI ODBOR HRT-a
Zagreb, Prisavlje 3
Broj: 7/11
Zagreb, 19. srpnja 2011.
ZAPISNIK
7. zajedničke sjednice Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a, održane dana
19. srpnja 2011. godine, u sobi 107, objekt B30, I. kat
započeto u 11,00 sati
PRISUTNI: Nada Zgrabljić Rotar, Silvija Luks-Kalogjera, Josip Jović, Petar Lovrić, Josip
Čerina, Viktorija Car, Sanja Ivić, Branko Karabatić, Ante Tomić, Zrinka
Malešević, Željko Čagalj, Nikola Bonačić-Krešić
ODSUTNI:

Milan Kujundžić (isprič.), Darko Grivičić (isprič.), Ivo Goldstein (isprič.),
Orsat Miljenić (isprič.)

OSTALI PRISUTNI: Josip Popovac, Kazimir Bačić, Zoran Mihajlović, Sanda Vojković
Smiljanić, Duško Radić, Zrinoslava Delić
Sjednicu je otvorila predsjedateljica gña. N. Zabljić Rotar, konstatirala da postoji kvorum za
donošenje pravovaljanih odluka te je predložila sljedeći:
DNEVNI RED:
1. a) Ovjera zapisnika 5. i 6. zajedničke sjednice Programskoga vijeća HRT-a i Nadzornog
odbora HRT-a
b) Izvješće o provedbi odluka i zaključaka 5. i 6. zajedničke sjednice Programskoga
vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i ispravku Poslovnika o radu Programskog vijeća HRT-a i
Nadzornog odbora HRT-a na zajedničkoj sjednici
3. a) Otvaranje pristiglih prijava kandidata za članove Uprave HRT-a
b) Utvrñivanje liste kandidata za članove Uprave HRT-a koji ispunjavaju uvjete natječaja
4. R a z n o
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen
Ad. 1. a)
G. J. Čerina iznio je primjedbe na točku 2. a) zapisnika 6. zajedničke sjednice te je predložio
da se u zapisniku konstatira kako je prijedlog g. M. Kujundžića i gñe. S. Luks-Kalogjera da se
o kandidatu za predsjednika Uprave HRT-a glasuje „dizanjem ruke“ sukladno Poslovniku o
radu Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a na zajedničkoj sjednici (dalje u
tekstu: Poslovnik), uslijedio nakon prijedloga g. O. Miljenića za promjenom Poslovnika.
Tajnica Vijeća, gña. Z. Delić pojasnila je kako iz tonske snimke sjednice proizlazi da se
nakon objave rezultata glasanja u užem izboru raspravljalo o potrebi stanke prije glasanja o
kandidatima te da je u kontekstu te rasprave, iznoseći razloge zbog kojih ne smatra potrebnim
ponovo prekidati sjednicu novom pauzom, inicijativu za glasanje o predsjedniku Uprave
HRT-a sukladno Poslovniku dao upravo g. Kujundžić, kada je g. I. Vrkić odustao od
kandidature, a nakon čega je g. O. Miljenić zatražio promjenu Poslovnika.
Gña. S. Ivić konstatirala je kako iz navedenog obrazloženja proizlazi da je zapisnik potrebno
pojasniti i doraditi s iznesenim činjenicama, radi čega je podržala prijedlog g. J. Čerine.
Na temelju svega iznesenog, jednoglasno je prihvaćen prijedlog g. J. Čerine za izmjenu,
odnosno dopunu točke 2. a) zapisnika 6. zajedničke sjednice.

Jednoglasno je ovjeren zapisnik 5. zajedničke sjednice Programskog vijeća HRT-a i
Nadzornog odbora HRT-a.
Ad. 1. b)
Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o provedbi odluka i zaključaka 5. i 6. zajedničke sjednice
Programskoga vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a.

Ad. 2.
Predsjedateljica zajedničke sjednice, gña. N. Zgrabljić Rotar, pročitala je prijedlog odluke o
izmjeni i ispravku Poslovnika, koji je svim članovima dostavljen kao materijal za sjednicu.
Obrazložila je kako se u članku 27. Poslovnika predlaže da se umjesto zapisnika s
cjelokupnom natječajnom dokumentacijom za člana Uprave HRT-a, predsjedniku Uprave
HRT-a dostavi samo natječajna dokumentacija, prije svega zbog toga što je predsjednik
Uprave HRT-a nazočan na sjednici i prati tijek rasprave, ali i zbog činjenice da zapisnik ne
mogu potpisati ovlaštene osobe bez prethodne ovjere zapisnika, pa bi prije sutrašnje sjednice
bilo neophodno održati još jednu sjednicu samo radi ovjere zapisnika, kako bi se isti zajedno s
dokumentacijom mogao dostaviti predsjedniku Uprave HRT-a.
Nadalje je obrazložila kako se u članku 29. predlaže ispravak očite pogreške, budući da su u
odredbi koja se odnosi na članove Uprave HRT-a, očigledno pogrešno unesene riječi
„vršitelja dužnosti predsjednika Uprave HRT-a“, umjesto „vršitelja/e dužnosti člana/ova
Uprave HRT-a“.
G. P. Lovrić je načelno podržao izneseni prijedlog izmjene članka 27., iako je ukazao i na
mogućnost da se sukladno važećem Poslovniku, predsjedniku Uprave HRT-a uz natječajnu
dokumentaciju dostavi neovjereni zapisnik, a u odnosu na prijedlog ispravka članka 29. iznio
je kako bi navedenu odredbu na nekoj od narednih sjednica trebalo detaljnije razraditi u
skladu s odredbama Zakona o HRT-u.
S obzirom na sve izneseno, a budući da daljnjih primjedbi i prijedloga nije bilo, jednoglasno
je usvojena odluka o izmjeni i ispravku Poslovnika o radu Programskog vijeća HRT-a i
Nadzornog odbora HRT-a na zajedničkoj sjednici.
Navedena Odluka čini sastavni dio ovog zapisnika.
Ad. 3. a)
Predsjedateljica, gña. N. Zgrabljić Rotar uvodno je podsjetila sve članove zajedničke
sjednice da je natječaj za članove Uprave HRT-a objavljen u „Narodnim novinama“ 29. lipnja
2011. te da je zadnji dan rok za prijavu bio u subotu, 9. srpnja 2011., tako da je sukladno
članku 20. stavku 3. Poslovnika rok za prijavu na natječaj istekao u ponedjeljak, 11.
srpnja 2011.
U skladu s navedenim, konstatirano je da je prijavu na natječaj za članove Uprave HRT-a
pravovremeno predalo 4 kandidata.
U postupku otvaranja pristiglih prijava, konstatirano je da dokumentaciju koja je utvrñena
točkom IV. Odluke o objavi javnog natječaja za članove Uprave HRT-a (u daljnjem tekstu:
Odluka) nije dostavio:
1. VLATKO GLADOVIĆ – nedostaje preslika domovnice, potvrda ili vlastoručno
potpisana izjava o znanju jednog svjetskog jezika, preslika radne knjižice, program
rada i razvoja HRT-a za razdoblje imenovanja (mandatno razdoblje) s razradom po
godinama, izjava ovjerena kod javnog bilježnika kojom potvrñuje da kao član Uprave
HRT-a ne bi na bilo koji način mogao doći u sukob interesa u smislu točke III.
Odluke, potvrda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.
Potpunu dokumentaciju, koja je utvrñena točkom IV. Odluke, dostavili su sljedeći kandidati:
1. KREŠIMIR BRAČIĆ
2. DARIJE VLADIMIR JOSIĆ
3. ZORAN MIHAJLOVIĆ
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Ad. 3. b)
Sukladno utvrñenjima iz točke 3. a), a u skladu s člankom 26. Poslovnika, na temelju rezultata
glasovanja jednoglasno je utvrñena lista kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja:
1. KREŠIMIR BRAČIĆ
2. DARIJE VLADIMIR JOSIĆ
3. ZORAN MIHAJLOVIĆ
Ad. 4.
Postignut je dogovor da članovi zajedničke sjednice mogu kod tajnice Vijeća gñe. Z. Delić
tijekom dana preuzeti preslike životopisa i programa rada i razvoja HRT-a kandidata koji
ispunjavaju uvjete natječaja, dok će se ostalim članovima isti dostaviti u elektronskom obliku,
kao materijal za sutrašnju sjednicu.
Dovršeno u 11.45 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
Na temelju članka 37. stavka 2. Poslovnika o radu Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog
odbora HRT-a na zajedničkoj sjednici, Programsko vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a na
svojoj 7. zajedničkoj sjednici, održanoj 19. srpnja 2011. donijeli su odluku o

IZMJENI I ISPRAVKU
POSLOVNIKA O RADU PROGRAMSKOGA VIJEĆA HRT-a
I NADZORNOG ODBORA HRT-a NA ZAJEDNIČKOJ SJEDNICI

I.
Članak 27. mijenja se i glasi:
„Nakon javnog otvaranja pristiglih prijava, cjelokupna natječajna dokumentacija dostavlja se
predsjedniku Uprave HRT-a na daljnji postupak“
II.
Ispravlja se članak 29. tako da se umjesto riječi „ vršitelja dužnosti predsjednika Uprave
HRT-a“ stavljaju riječi „ vršitelja/e dužnosti člana/ova Uprave HRT-a“
III.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja. Ova Odluka objavljuje se na internetskim
stranicama HRT-a.

Predsjedateljica zajedničke sjednice
Programskoga vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a
Nada Zgrabljić Rotar
Predsjednica Nadzornog odbora HRT-a
Silvija Luks Kalogjera
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