HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a
NADZORNI ODBOR HRT-a
Zagreb, Prisavlje 3
Broj: 5/11
Zagreb, 21. lipnja 2011.
ZAPISNIK
5. zajedničke sjednice Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a, održane dana
21. lipnja 2011. godine, u sobi 107, objekt B30, I. kat
započeto u 12,00 sati
PRISUTNI: Nada Zgrabljić Rotar, Silvija Luks-Kalogjera, Milan Kujundžić, Josip Jović,
Petar Lovrić, Darko Grivičić, Josip Čerina, Viktorija Car, Sanja Ivić, Branko
Karabatić, Ante Tomić, Zrinka Malešević, Željko Čagalj, Nikola BonačićKrešić
ODSUTNI:

Ivo Goldstein (isprič.), Orsat Miljenić (isprič.)

OSTALI PRISUTNI: Josip Popovac, Kazimir Bačić, Zoran Mihajlović, Sanda Vojković
Smiljanić, Gordana Mrñen, Duško Radić, Ivana Orešković, Dorotea
Lazanin Jelenc, 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 2., 3. i 4. zajedničke sjednice Programskoga vijeća HRT-a i
Nadzornog odbora HRT-a
b) Izvješće o provedbi odluka i zaključaka 2., 3. i 4. zajedničke sjednice Programskoga
vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a
2. a) Otvaranje pristiglih prijava kandidata za predsjednika Uprave HRT-a
b) Utvrñivanje liste kandidata za predsjednika Uprave HRT-a koji ispunjavaju uvjete
natječaja
3. R a z n o
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen
Ad. 1. a)
Gña. S. Luks - Kalogjera iznijela je primjedbe na zapisnik s 4. - hitne zajedničke sjednice.
Zaspisnik smatra nejasnim, jer se na sjednici raspravljalo o pravu predsjednice NO-a na
predstavljanje Statuta HRT-a u Hrvatskom saboru na temelju tumačenja odredaba Zakona o
HRT-u da je zajednička sjednica PV i NO jedno tijelo, što po njenom mišljenju iz Zakona ne
proizlazi. Gña. S. Luks-Kalogjera iznijela je kako je u Saboru istupala na zahtjev predsjednika
Sabora i na temelju Poslovnika o radu Hrvatskog sabora, a radi pojašnjenja mišljenja Vlade
RH u vezi Statuta HRT-a. Ustvrdila je da na zajedničkoj sjednici nije usvojen predloženi
zaključak predsjedateljice zajedničke sjednice, jer se Sabor treba očitovati proizlazi li pravo
na istup predsjednice NO-a u Saboru iz odredaba Poslovnika Sabora ili Poslovnika PV i NO.
Konstatirala je da su u zapisniku točno navedene činjenice u vezi rasprave sa sjednice, no
unatoč tome, predložila je da se navedeni zapisnik ne prihvati i da se doradi, odnosno da se
glasanje o zapisniku odgodi za sljedeću sjednicu dok svi ne pregledaju zapisnik ili prema
potrebi preslušaju tonski zapis sjednice.

Nakon iznesenih primjedaba, g. A. Tomić je predložio glasanje o zapisnicima, gña. Car je
podsjetila na odredbu čl. 1. st. 1. Poslovnika o radu PV i NO na zajedničkoj sjednici, a g. P.
Lovrić ponovo je citirao odredbu članka 18. st. 3. Zakona o HRT-u.
Budući da više nitko od nazočnih članova nije imao nikakvih primjedaba i prijedloga na
zapisnike, pristupilo se glasanju te je na temelju rezultata glasanja:
- prihvaćen zapisnik 2. zajedničke sjednice (12 „ZA“, 2 „SUZDRŽAN“)
- prihvaćen zapisnik 3. zajedničke sjednice (12 „ZA“, 2 „SUZDRŽAN“)
- prihvaćen zapisnik 4. zajedničke sjednice (11 „ZA“, 1 „PROTIV“, 2 „SUZDRŽAN“)
Nakon zahtjeva gñe S. Luks-Kalogjera da u odnosu na usvojene zapisnike iznese svoje
izdvojeno mišljenje, predsjedateljica zajedničke sjednice gña. N. Zgrabljić Rotar pozvala je
gñu. S. Luks – Kalogjera da dostavi svoje izdvojeno mišljenje u pisanom obliku.
Ad. 1. b)
Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o provedbi odluka i zaključaka 2., 3. i 4. zajedničke sjednice
Programskoga vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a.

Ad. 2. a)
Predsjedateljica, gña. N. Zgrabljić Rotar uvodno je podsjetila sve članove zajedničke
sjednice da je natječaj za predsjednika Uprave HRT-a objavljen u „Narodnim novinama“ 25.
svibnja 2011. te da je rok za prijavu na natječaj istekao 14. lipnja 2011.
U skladu s navedenim, konstatirano je da je prijavu na natječaj pravovremeno predalo 7
kandidata.
U postupku otvaranja pristiglih prijava, konstatirano je da dokumentaciju koja je utvrñena
točkom IV. Odluke o objavi javnog natječaja za predsjednika Uprave HRT-a (u daljnjem
tekstu: Odluka) nisu dostavili sljedeći kandidati:
1. MIODRAG RADIĆ – nedostaje preslika domovnice, preslika diplome, preslika radne
knjižice, životopis, izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom potvrñuje da kao
predsjednik 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;
2. VIKTOR KRUŽIČEVIĆ – nedostaje preslika diplome, preslika radne knjižice,
program rada i razvoja HRT-a za razdoblje imenovanja s razradom po godinama i
izjava ovjerena kod javnog bilježnika kojom potvrñuje da kao predsjednik Uprave
HRT-a ne bi na bilo koji način mogao doći u sukob interesa u smislu točke III.
Odluke.
Potpunu dokumentaciju, koja je utvrñena točkom IV. Odluke, dostavili su sljedeći kandidati:
1. MATE PAVKOVIĆ
2. IVAN VRKIĆ
3. BRANKO DEBELJAK
4. JOSIP POPOVAC
5. DUŠAN RADIĆ
Ad. 2. b)
Sukladno utvrñenjima iz točke 2. a), a u skladu s člankom 21. stavkom 2. Poslovnika o radu
Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a na zajedničkoj sjednici (dalje u
tekstu: Poslovnik), na temelju rezultata glasovanja, jednoglasno je utvñena lista kandidata koji
ispunjavaju uvjete natječaja i koji će se sukladno članku 22. Poslovnika pozvati na sljedeću
zajedničku sjednicu radi predstavljanja, abecednim redom:
1. BRANKO DEBELJAK
2. MATE PAVKOVIĆ
3. JOISP POPVAC
4. DUŠAN RADIĆ
5. IVAN VRKIĆ
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Ad. 3.
Postignut je dogovor da se iduća zajednička sjednica PV i NO održi 27. lipnja 2011. s
početkom u 10.00 sati, a ukoliko zbog proteka vremena bude potrebno, sjednica će se
prekinuti i nastaviti sljedećeg dana, 28. lipnja 2011.
Dovršeno u 13.00 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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