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Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 
novine, broj 81/13), Vlada Republike Hrvatske o Godišnjem izvješću o radu i provedbi 
nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja Hrvatske radiotelevizije za 2014. godinu, 
daje sljedeće 
 
 

M I Š L J E N J E 
 
 

Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati 
Godišnje izvješće o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja 
Hrvatske radiotelevizije za 2014. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga saboru podnio 
Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije, aktom od 1. rujna 2015. godine, iz sljedećih razloga: 

 
Predmetno Godišnje izvješće za 2014. godinu koncipirano je tako da se daje 

pregled donesenih odluka, zaključaka, preporuka i mišljenja po pojedinim sjednicama 
Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije u 2014. godini, pri čemu su u pojedinim 
slučajevima Glavnom ravnatelju Hrvatske radiotelevizije preporučena ili naložena određena 
postupanja, a da zaključno nije navedeno je li postupljeno sukladno tim nalozima i 
preporukama. U tom smislu, Vlada Republike Hrvatske smatra da je Godišnje izvješće za 
2014. godinu nepotpuno i nedorečeno, te da se iz njega ne može zaključiti o pravom stanju 
stvari u pogledu zakonitosti rada i financijskog poslovanja Hrvatske radiotelevizije (u 
daljnjem tekstu: HRT). 
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Vlada Republike Hrvatske napominje da je Nadzorni odbor HRT-a dao i 
mišljenje o vlastitoj proizvodnji HRT-a, izneseno na 27. sjednici, 21. srpnja 2014. godine, 
kako slijedi: "Nadzorni odbor HRT-a izražava zabrinutost u slučaju nastavka negativnog 
trenda smanjivanja proizvodnje vlastitog programa, što bi u konačnici moglo bitno smanjiti 
gledanost i slušanost, pa time i relevantnost programa javnog RTV servisa, sa značajnim 
posljedicama na njegovu cjelokupnu organizacijsku i financijsku strukturu u narednim 
godinama.". S obzirom na to da Nadzorni odbor HRT-a na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-
a donosi program rada HRT-a, po prethodno pribavljenom mišljenju Programskog vijeća 
HRT-a, iz Izvješća nije razvidno koje su mjere poduzete vezano za ovakvo loše stanje u 
pogledu vlastite proizvodnje. 

 
Također, Nadzorni odbor HRT-a je na 28. sjednici, 30. rujna 2014. godine, 

Glavnom ravnatelju HRT-a predložio da postupi sukladno preporukama Interne revizije HRT-
a u pogledu zakonske obveze vođenja odvojenog unutarnjeg računovodstva za djelatnost 
pružanja javnih usluga i komercijalnih djelatnosti, po načelu troškovnog računovodstva.  

 
Vezano uz navedeno pitanje očitovalo se i Vijeće za elektroničke medije, 4. 

studenoga 2015. godine, na svojoj 51-15 sjednici, pod točkom Izvješće o stanju po prijedlogu 
plana aktivnosti vezanih uz financijski nadzor HRT-a za 2014. godinu, odlučivši da se HRT 
pozove na dostavu očitovanja o točnom i predvidivom planu aktivnosti HRT-a za uvođenje 
odvojenog računovodstva za sredstva koja potječu od pristojbe koja se plaća za HRT, 
odnosno sredstava koja potječu iz komercijalne djelatnosti HRT-a. Iz navedenog se može 
zaključiti da ovu svoju obvezu HRT nije ispunio u 2014. godini, što dovodi u pitanje 
transparentnost trošenja pristojbe HRT-a, a time i poslovanja HRT-a u tom pogledu. 

 
Budući da prema članku 23. stavku 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji 

(Narodne novine, br. 137/10 i 76/12), Nadzorni odbor HRT-a ima, između ostalih, zadaću 
pratiti provedbu odredbi Zakona koje se odnose na zakonito trošenje sredstava pristojbe i 
drugih prihoda, razvidno je da Nadzorni odbor HRT-a nije ispunio svoju Zakonom propisanu 
zadaću, budući da je odvojeno računovodstvo trebalo biti uvedeno po proteku godine dana od 
stupanja na snagu Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine, broj 137/10), odnosno 
u prosincu 2011. godine, sukladno članku 49. stavku 1. toga Zakona. 

 
Slijedom svega navedenog, Vlada Republike Hrvatske smatra da se Godišnje 

izvješće o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a za 2014. 
godinu ne može pozitivno ocijeniti, te predlaže Hrvatskome saboru da navedeno Izvješće ne 
prihvati. 

 
 
Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 

sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila dr. sc. Zlatka 
Hasanbegovića, ministra kulture, dr. sc. Anu Lederer, zamjenicu ministra kulture, te doc. dr. 
sc. Ivu Hraste Sočo i Blaža Žilića, pomoćnike ministra kulture. 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Tihomir Orešković 
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Zagreb, 9. veljače 2016.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 214. stavak 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu 
upućujem, radi davanja mišljenja. Godišnje izvješće o radu i provedbi nadzora 
zakonitosti rada i financijskog poslovanja Hrvatske radiotelevizije za 2014. godinu, 
koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora sukladno odredbi članka 23. stavka 5. Zakona o 
Hrvatskoj radioteleviziji ("Narodne novine", broj 137/10 i 76/12) dostavio Nadzorni odbor 
HRT-a, aktom od 1. rujna 2015. godine.
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Zagreb, 1. rujan 2015.

HRVATSKI SABOR

10000 Zagreb 
Trg sv. Marka 6

PREDMET: Godišnje izvješće o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog 
poslovanja HRT-a za 2014. godinu 

- dostavlja se

Poštovani,

Sukladno članku 23. stavak 5. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine broj: 
137/10 i 76/12), Nadzorni odbor HRT-a dostavlja Hrvatskom saboru Godišnje izvješće o radu i 
provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a za 2014. godinu.

Nadzorni odbor HRT-a ujedno skreće pozornost Hrvatskom saboru daje na svojoj 2. redovnoj sjednici 
održanoj 28. srpnja 2015. godine svojim zaključkom prihvatio oblik, formu i sadržaj priloženog 
predmetnog izvješća te ujedno napominje da su četiri člana, od ukupno pet Nadzornog odbora HRT-a 
u ovom sazivu, imenovana odlukom Hrvatskog sabora od 03. srpnja 2015. godine.

Sukladno gore navedenom, Nadzorni odbor HRT-a naglašava razvidnu činjenicu kako članovi 
imenovani 03. srpnja 2015. godine nisu sudjelovali u aktivnostima Nadzornog odbora HRT-a u 2014. 
godini, te su se u tom smislu odlučili za formu i sadržaj Godišnjeg izvješća o radu i provedbi nadzora 
zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a za 2014. godinu, kakav je priložen ovom dopisu.

Iz tog razloga predmetno Godišnje izvješće ne sadrži, kako je prihvaćeno i uobičajeno, vrijednosne 
sudove i ocjene koji bi se odnosili na rezultate rada i provedbu nadzora zakonitosti rada i financijskog 
poslovanja HRT-a za 2014. godinu, već sadržava pregled taksativno nabrojanih i održanih sjednica 
Nadzornog odbora HRT-a u 2014. godini s posebnim navođenjem zaključaka po pojedinim 
sjednicama koji bi se mogli smatrati bitno značajnim u odnosu na poslovanje HRT-a općenito.

Sukladno gore navedenom, molimo da isto primite na znanje.

S poštovanjem.

NADZORNI ODBOR HRT-A 
Predsjednik 

, mr. sc. Senol Selimović
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Privitak:
Godišnje izvješće o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a za 20l4~‘ 
godinu
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Nadzorni odbor HRT-a

Hrvatska radiotelevizija

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I 
PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I 

FINANCIJSKOG POSLOVANJA HRT-A 
ZA 2014. GODINU

Srpanj, 2015.



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 
NADZORNI ODBOR
Broj: 2/02/15
Zagreb, 16. srpnja 2015. godine

HRVATSKI SABOR 
na pažnju predsjednika 
gosp. Josip Leko 
HRT - 10000 ZAGREB 
Trg sv. Marka 6

Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije temeljem odredbe članka 23. stavka 5. Zakona o 
Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine 137/10 i 76/12) podnosi

IZVJEŠĆE O RADU I PROVEDBI NADZORA 
ZAKONITOSTI RADA I FINANCIJSKOG POSLOVANJA 

HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE U 2014. GODINI

Uvod

U 2014. godini članovi Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije bili su dr. sc. Viktor 
Gotovac, Mate Radeljić, Svetozar Sarkanjac, mr. sc. Dražen Rajković i Mario Raguž. 
Hrvatski sabor na sjednici održanoj 20. ožujka 2015. godine donio je Odluku o razrješenju 
dijela članova Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije koje imenuje Hrvatski sabor. 
Klasa: 021-13/15-07/17, kojom su dužnosti člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije 
razriješeni doc. dr. sc. Viktor Gotovac, Mate Radeljić, Svetozar Sarkanjac i Dražen Rajković.

1. Razdoblje izvještavanja

Izvještajno razdoblje je poslovna godina koja je započela 1. siječnja 2014. godine, a završila 
je 31. prosinca 2014. godine.

2, Članovi Nadzornog (sdhora HR i -a

Hrvatski sabor imenovao je 30. studenog 2012. sljedeća četiri člana Nadzornog odbora HRT-a 
(u daljnjem tekstu: NO HRT-a) na mandat od četiri godine, čime se stekao uvjet za 
konstituiranje iz odredbe članka 22. stavka 4. Zakona o HRT-u:
• doc. dr. sc. Viktor Gotovac;
• Goran Krmpotić;
• Vesna Kusin;
• mr. sc. Dražen Rajković.

1



Nadzorni odbor HRT-a održao je konstituirajuću sjednicu 10. prosinca 2012. Na toj sjednici 
ovjereni su mandati imenovanih članova, za predsjednika je imenovan Viktor Gotovac, a za 
zamjenika predsjednika Goran Krmpotić.

Mr. sc. Mario Raguž izabran je za člana NO HRT-a kao predstavnik radnika HRT-a 8. 
siječnja 2013., a sudjeluje u radu NO HRT-a od 4. sjednice održane 10. siječnja 2013.

Vesna Kusin na vlastiti je zahtjev podnijela ostavku 14. lipnja 2013., a Hrvatski sabor 
razriješio ju je dužnosti 21. lipnja 2013. Posljednja sjednica na kojoj je nazočila je 8. sjednica 
održana 28. svibnja 2013.
Goran Krmpotić na vlastiti je zahtjev podnio ostavku 22. srpnja 2013., a Hrvatski sabor 
razriješio ga je dužnosti 27. rujna 2013. Posljednja sjednica na kojoj je nazočio je 13. hitna 
sjednica održana 8. srpnja 2013.

Hrvatski sabor je 13. prosinca 2013. za člana NO HRT-a (umjesto Gorana Krmpotića) 
imenovao Svetozara Sarkanjca, koji punopravno sudjeluje u radu NO HRT-a od 18. sjednice 
održane 20. prosinca 2013.
Mate Radeljić na vlastiti je zahtjev podnio ostavku 23. veljače 2015.g., a Hrvatski sabor 
razriješio gaje dužnosti odlukom Klasa: 021-13/15-07/17 od 20. ožujka 2015. godine.
doc. dr. sc. Viktor Gotovac na vlastiti je zahtjev podnio ostavku 9. ožujka 2015.g., a Hrvatski 
sabor razriješio gaje dužnosti Odlukom Klasa: 021-13/15-07/17 od 20. ožujka 2015. godine.

Svetozar Sarkanjac na vlastiti je zahtjev podnio ostavku 9. ožujka 2015.g., a Hrvatski sabor 
razriješio gaje dužnosti Odlukom Klasa: 021-13/15-07/17 od 20. ožujka 2015. godine.

mr. sc. Dražen Rajković razriješen je dužnosti Odlukom Hrvatskog sabora, Klasa: 021- 
13/15-07/17, od 20. ožujka 2015. godine sukladno članku 22. stavku 8. podstavku 6. Zakona o 
Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, broj 137/10 i 76/12).

3. Izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a 

3.1. Održane sjednice
Nadzorni odbor HRT-a tijekom izvještajnog razdoblja održao je dvanaest sjednica (redni 
brojevi 19. do 30.) od kojih su devet održane kao redovne sjednice, a tri kao hitne sjednice.

Redni broj sjedniceRbr. Datum

19. redovna28. siječanj 2014.1

28. veljača i 5. ožujak 2014. 20. redovna2

21. hitna10. travanj 2014.3

22.redovna22. travanj 2014.4

30. svibanj 2014. 23.redovna5

24. hitna13. lipanj 2014.6
25.redovna23. lipanj 2014.7

11. srpanj 2014. 26.redovna8

21. srpanj 2014. 27. redovna9
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30. rujan 2014. 28.redovna10

28. studeni 2014. 29. hitna11

15. prosinac 2014. 30. redovna12

3.2. Zaključci, odluke i mišljenja doneseni na sjednicama Nadzornog odbora HRT-a
Nadzorni odbor HRT-a u nastavku daje pregled zaključaka, odluka i mišljenja koji su 
doneseni u skladu s nadležnostima iz članka 23. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji te s 
nadležnostima iz članka 19. Statuta Hrvatske radiotelevizije, a koji su izdvojeni od strane 
Hrvatske radiotelevizije kao značajni za poslovanje Hrvatske radiotelevizije.

19. sjednica

Informacija o usvajanju i dostavi Izvješća o radu i provedbi nadzora 
zakonitosti rada i finaneijskog poslovanja Hrvatske radiotelevizije u 2012. 
(temeljem članka 23. stavak 5. Zakona o HRT-u podnosi se Hrvatskom 
saboru)

Točka
dnevnog
reda

1. Usvaja se Izvješće o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog 
poslovanja Hrvatske radiotelevizije u 2012.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka, kao i potvrda o dostavi tog Izvješća 
Hrvatskom saboru od 31. prosinca 2013., nalaze se u privitku i sastavni su dio 
ovog Zapisnika.

Zaključak

Informacija o usvajanju i dostavi Izvješća o provedenom nadzoru 
poslovanja Hrvatske radiotelevizije i usklađenosti poslovanja sa zakonima 
te provedbi odredaba Zakona o HRT-u koje se odnose na zakonito 
korištenje sredstava pristojbe i drugih prihoda u 2012. (temeljem članka 
23. stavak 5. Zakona o HRT-u podnosi se Vijeću za elektroničke medije i 
Programskom vijeću HRT-a)

Točka
dnevnog
reda

1. Usvaja se Izvješće o provedenom nadzoru poslovanja Hrvatske 
radiotelevizije i usklađenosti poslovanja sa zakonima te provedbi odredaba 
Zakona o HRT-u koje se odnose na zakonito korištenje sredstava pristojbe i 
drugih prihoda u 2012.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka, kao i potvrde o dostavi tog Izvješća 
Vijeću za elektroničke medije i Programskom vijeću HRT-a od 31. prosinca 
2013., nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Zaključak

20. sjednica

Davanje mišljenja na Izvještaj o poslovanju HRT-a za 2012. temeljem 
odredbe članka 19a. stavak 6. Zakona o HRT-u

Točka
dnevnog
reda
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1. Sukladno članku 19.a stavak 6. Zakona o HRT-u daje se pozitivno mišljenje 
na Izvještaj o poslovanju HRT-a Glavnog ravnatelja HRT-a za 2012. godinu. 2. 
Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog 
Zapisnika.

Zaključak

Informacija o usvajanju Izvješća o provedenom nadzoru poslovanja 
Hrvatske radiotelevizije i usklađenosti poslovanja sa zakonima te provedbi 
odredaba Zakona 2/22 o HRT-u koje se odnose na zakonito korištenje 
sredstava pristojbe i drugih prihoda u 2013. i dostavi Vijeću za 
elektroničke medije te Programskom vijeću HRT-a

Točka
dnevnog
reda

Zaključak 1. Usvaja se Izvješće o provedenom nadzoru poslovanja Hrvatske 
radiotelevizije i usklađenosti poslovanja sa zakonima te provedbi odredaba 
Zakona o HRT-u koje se odnose na zakonito korištenje sredstava pristojbe i 
drugih prihoda u 2013.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka, kao i potvrde o dostavi tog Izvješća 
Vijeću za elektroničke medije i Programskom vijeću HRT-a od 31. siječnja 
2014., nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Točka
dnevnog
reda

Primanje informacija o tijeku provedbe Programa restrukturiranja HRT- 
a od 15. listopada 2013. do 16. siječnja 2014.

1. Prima se na znanje Izvještaj o tijeku provedbe Programa restrukturiranja 
HRT-a koji je Ministarstvu kulture i Vladi RH upućen dana 16. siječnja 2014.
2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio 
ovog Zapisnika.
3. Glavnom ravnatelju HRT-a predlaže se da financijske pokazatelje o učincima
pet mjera restrukturiranja numerički kvantificira i uključi u redovita mjesečna 
izvješća o poslovanju HRT-a, u već postojeće poglavlje o provedbi programa 
restrukturiranja._____________________________________________________

Zaključak

Točka
dnevnog
reda

Rasprava o ukidanju 11 regionalnih i inozemnih dopisništava HRT-a

1. Primaju se na znanje:

1. Informacije o ukidanju 11 regionalnih dopisništava HRT-a Glavnog 
ravnatelja HRT-a, od 14. veljače 2014.; 2. Odluka o ukidanju dopisništva HRT- 
a, od 27. siječnja 2014.; 3. Interni program usavršavanja za multimedijskog 
novinara; 4. Informacije o sastanku s gradonačelnicima i svima koji su poslali 
dopis natkz. Ukidanje dopisništava i kopije dostavnica- povratnica; 5. Odgovor 
na APEL novinara HRT-, od 23. siječnja 2014.; 6. Dopis rukovoditeljice RJ 
Ljudski potencijali HRT-a Koraljke Plašćar, od 17. veljače 2014.; 7. Popratni 
dopis prema Koordinaciji sindikata, od 3. siječnja 2014.; 8. Nacrt odluke o 
ukidanju dopisništava; 9. Interni natječaj, od 27. siječnja 2014. 
pokrivenost dopisničke mreže; 10. Tabelarni prikaz stanja broja ljudi u 
dopisničkoj mreži; 12/22 11. Mail Županijskog vijeća srpske nacionalne 
manjine Karlovačke županije, od 22. siječnja 2014.; 12. Dopis Udruge roditelja 
s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići, Vukovar, od 18. siječnja 2014.; 
13. Dopis Gospićko-senjske biskupije, Gospić, od 18. siječnja 2014.; 14. Dopis 
župe Sv Filipa i Jakova, Vukovar, od 18. siječnja 2014.; 15. Dopis 
gradonačelnice i saborske zastupnice, Koprivničko-križevačka županija, Grad

Zaključak

ujedno
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Koprivnica, od 15 siječnja 2014.; 16. Dopis Koordinacije udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata grada Vukovara, Vukovar, od 17. siječnja 2014.; 17. Mail 
gradonačelnika grada Novske, od 17. siječnja 2014.; 18. Dopis Ženske grupe 
Karlovac
nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke, od 15. siječnja 2014.; 20. Dopis 
gradonačelnika grada Karlovca, Karlovac, od 14. siječnja 2014.; 21. Dopis 
Udruge osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije. Zlatar, od 15. 
siječnja 2014.; 22. Dopis župana Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik, 
od 16. siječnja 2014.; 23. Dopis gradonačelnika grada Zlatara, Krapinsko- 
zagorske županije, od 15. siječnja 2014.; 24. Dopis župana Brodsko-posavske 
županije. Slavonski Brod, od 13. siječnja 2014.; 25. Dopis saborskog 
zastupnika s područja Sisačko-moslavačke županije. Kluba zastupnika 
Hrvatskih laburista - Stranke rada, od 14. siječnja 2014.; 26. Dopis Vijeća 
srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije, Požega, od 13. siječnja 
2014.; 27. Mail gradonačelnika grada Metkovića, od 13. siječnja 2014.; 28. 
Dopis župana Požeško-slavonske županije, Požega, od 13. siječnja 2014.; 29. 
Dopis župana Krapinsko-zagorske županije, Krapina, od 13. siječnja 2014.; 30. 
Dopis gradonačelnika grada Slavonski Brod, Slavonski Brod, od 13. siječnja 
2014.; 31. Dopis Hrvatskih laburista - Stranke rada, ogranka Krapina i 
podružnice Krapinskozagorske županije, od 13. siječnja 2014.; 32. Mail Nikole 
Vuljanića, člana Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske, od 12. siječnja 
2014.; 33. Dopis Branka Hrga, saborskog zastupnika i predsjednika Hrvatske 
seljačke stranke, Zagreb, od 12. siječnja 2014.; 34. Mail Centra za kulturu i 
medijsku kulturu - Novi svijet-Urbani, Karlovac, od 11. siječnja 2014.; 35. Mail 
- Priopćenje SNH - Podružnice sindikata novinara i medijskih radnika HRT-a, 
od 10 siječnja 2014.; 36. Dopis župana Koprivničko-križevačke županije, 
Koprivnica, od 10. siječnja 2014.

2. Dokumenti iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio 
ovog Zapisnika.

3. Prima se na znanje i usmena informacija Glavnog ravnatelja HRT-a na 
sjednici NO-a u kojoj je, između ostaloga, iznio da će se restrukturiranjem 
dopisništava ostvariti uštede u troškovima osoblja, kao i u drugim troškovima, 
te da se pritom neće promijeniti sadržaj niti opseg informiranja iz područja koja 
su obuhvaćena dosadašnjom dopisničkom mrežom.

,,Korak“, Karlovac, od 16. siječnja 2014.; 19. Mail Hrvatskog

21. sjednica

Točka
dnevnog
reda

Primanje informacije Hrvatskog sabora o imenovanju petog člana NO 
HRT-a

Predsjedavajući V. Gotovac konstatirao je daje NO HRT-a primio obavijest od 
Hrvatskog sabora daje na 12. sjednici, održanoj 28. veljače 2014., donesena 
Odluka kojom je Mate Radeljić imenovan za člana Nadzornog odbora HRT-a 
(umjesto bivše članice Vesne Kusin, koja je podnijela ostavku 14. lipnja 2013.), 
te da NO HRT-a sada ima svih pet članova. Time se M. Radeljić na današnjoj 
sjednici uključio u daljnji rad Nadzornog odbora HRT-a.

Zaključak

Točka
dnevnog

Davanje suglasnosti sukladno članku 23. stavak 1. podstavak 8. Zakona o 
HRT-u na Ugovor o dugoročnom kreditu broj 573/14 sa Soeiete Generale-
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Splitskom bankom d.d. u iznosu 40.000.000,00 kunareda
1. Glavnom ravnatelju HRT-a daje se prethodna suglasnost za sklapanje 
Ugovora broj 573/14 sa Soeiete Generale-Splitskom bankom d.d. u iznosu od 
40.000.000 kuna.
2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio 
ovog Zapisnika.
3. Glavnom ravnatelju HRT-a nalaže se da u prvi sljedeći rebalans Financijskog 
plana HRTa za 2014. uvrsti novu tablicu pregleda kreditnih obveza koja će 
sadržavati novi kredit s pripadajućim uvjetima. 4. Glavnom ravnatelju HRT-a 
nalaže se da do sljedeće sjednice dostavi tabličnu usporedbu troškova (kamatu i 
naknadu) dosadašnjeg kredita, troškova sukladno Financijskom planu HRT-a za 
2014. i troškova po novom ugovoru na koji je dana suglasnost, na godišnjoj i 
trogodišnjoj razini te da takav pregled uvrsti u obrazloženja budućih zahtjeva za
suglasnost za sklapanje ugovora o kreditima._____________________________
Davanje suglasnosti sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 4. Statuta 
HRT-a na Cjenik promidžbenih usluga HRT-a za izbornu promidžbu u 
programima Hrvatske televizije, Hrvatskog radija, teletekst stranice i 
internetske stranice HRT-a na „Izborima zastupnika iz Republike 
Hrvatske u Europski parlament 2014.

2^ključak

Točka
dnevnog
reda

1. Ravnateljstvu HRT-a daje se suglasnost na Cjenik promidžbenih usluga 
HRT-a za izbornu promidžbu u programima Hrvatske televizije. Hrvatskog 
radija, teletekst stranice i internetske stranice HRT-a na izborima zastupnika iz 
RH u Europski parlament 2014.
2. Prima se na znanje pisano Obrazloženje ravnatelja PJ Poslovanje Borisa 
Sruka i rukovoditelja RJ Prodaja Hrvoja Maljka, od 2. travnja 2014.
3. Dokumenti iz točke 1. i 2. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su
dio ovog Zapisnika.__________________________________________________

Zaključak

22. sjednica

Donošenje Odluke o imenovanju zamjenika predsjednika NO HRT-aTočka
dnevnog
reda

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora HRT-a imenuje se Dražen 
Rajković.

Odluka

Donošenje Odluke o utvrđivanju visine mjesečne RTV pristojbe u 2014. 
nakon pribavljanja prethodnog odobrenja Vijeća za elektroničke medije

Točka
dnevnog
reda

1. Prima se na znanje:
- Rješenje Vijeća za elektroničke medije o davanju prethodnog odobrenja 

na odluku NO HRT-a o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se 
plaća HRT-u za 2014. godinu, od 11. ožujka 2014.

- Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjesečne pristojbe za 2014. godinu s 
obrazloženjem, ravnatelja PJ Poslovanje B. Sruka i rukovoditelja RJ 
Pristojba D. Tusa, od 3. ožujka 2014.

2. Dokumenti iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio 
ovog Zapisnika
3. Slijedom odredbe članka 108. Ugovora s Vladom RH„ Glavnom ravnatelju

Odluka i 
zaključak
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HRT-a preporučuje se pokretanje postupka izmjena i dopuna predmetnog 
Ugovora radi izmjene odredbi koje se tiču povlastica od plaćanja RTV pristojbe 
u pogledu obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu NO HRT-aTočka
dnevnog
reda

Odluka ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
POSLOVNIKA O RADU

NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

I.
Članak 24. mijenja se i glasi:
„Glas u Nadzornom odboru HRT-a može se dati elektroničkim putem, pismom, telefonom, 
telegrafom, telefaksom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome 
ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora HRT-a.“

II.
Iza članka 29. dodaje se nova glava VIII IZVJEŠĆIVANJE i novi članak 30., koji glasi:
(1) Nadzorni odbor HRT-a podnosi najmanje jednom godišnje izvješće Hrvatskome saboru o 

svom radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a.
(2) Izvješće iz stavka I. ovog članka podnosi se za proteklu poslovnu godinu, koja počinje 1. 

siječnja i završava 31. prosinca.
(3) Nadzorni odbor HRT-a dostavlja prijedlog izvješća iz stavka I. ovog članka Glavnom 

ravnatelju HRT-a na očitovanje.
(4) Glavni ravnatelj HRT-a može u roku od 8 dana od dana primitka prijedloga izvješća iz 

stavka 1. ovog članka Nadzornom odboru HRT-a dostaviti pisano očitovanje.
(5) Nadzorni odbor HRT-a dostavlja Glavnom ravnatelju HRT-a izvješće iz stavka 1. ovog 

članka s ugrađenim očitovanjem prije njegove dostave Hrvatskom saboru.
(6) Nadzorni odbor HRT-a podnosi Hrvatskom saboru izvješće iz stavka 5. ovog članka u 

instruktivnom roku do 30. lipnja tekuće za proteklu poslovnu godinu.
(7) Izvješće iz stavka 5 ovog članka može se, u suglasnosti s ostalim tijelima HRT-a, dostaviti 

Hrvatskom saboru objedinjeno s izvješćem Programskog vijeća HRT-a o radu i provedbi 
programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom iz članka 
13. Zakona o HRT-u te s izvješćem Glavnog ravnatelja HRT-a o radu (poslovanju) HRT-a.

III.
Iza članka 30. dodaje se novi članak 31., koji glasi:
(1) Nadzorni odbor HRT-a podnosi jednom godišnje izvješće Vijeću za elektroničke medije i 

Programskom vijeću HRT-a o provedenom nadzoru poslovanja HRT-a i usklađenosti 
poslovanja sa zakonima te provedbi odredaba Zakona o HRT-u koje se odnose na zakonito 
korištenje sredstava pristojbe i drugih prihoda.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka podnosi se za proteklu poslovnu godinu, koja počinje 1. 
siječnja i završava 31. prosinca

(3) Nadzorni odbor HRT-a dostavlja prijedlog izvješća iz stavka I ovog članka Glavnom 
ravnatelju HRT-a na očitovanje.

(4) Glavni ravnatelj HRT-a može u roku od 8 dana od dana primitka prijedloga izvješća iz 
stavka 1. ovog članka Nadzornom odboru HRT-a dostaviti pisano očitovanje.

(5) Nadzorni odbor HRT-a dostavlja Glavnom ravnatelju HRT-a izvješće iz stavka 1. ovog 
članka s ugrađenim očitovanjem prije njegove dostave Vijeću za elektroničke medije i 
Programskom vijeću HRT-a.

(6) Nadzorni odbor HRT-a podnosi Vijeću za elektroničke medije i Programskom vijeću HRT- 
a izvješće iz stavka 5. ovog članka u instruktivnom roku do 30. lipnja tekuće za proteklu 
poslovnu godinu.

IV.
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Dosadašnja glava VIII. ZAVRŠNE ODREDBE postaje glava IX., a članci 30. i 31. postaju 
članci 32. i 33.

V.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu NO HRT-a stupa na snagu i 
primjenjuje se danom donošenja.

VI.

Ovlašćuje se tajnica NO HRT-a da sačini pročišćeni tekst Poslovnika o radu Nadzornog odbora 
HRT-a.

Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o 
radu Revizorskog odbora HRT-a

Točka
dnevnog
reda

1. Daje se prethodna suglasnost na ODLUKU O IZMJENAMA 1 DOPUNAMA 
POSLOVNIKA O RADU REVIZORSKOG ODBORA HRT-a, koja glasi:

Zaključak

I.
U članku 33. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Glas u Revizorskom odboru HRT-a može se dati elektroničkim putem, 
pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom ili korištenjem drugih za to 
podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član 
Revizorskog odbora HRT-a.“

II.
U članku 33. dosadašnji stavci 3. i 4., postaju stavci 4. i 5.

Točka
dnevnog
reda

Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
plaćama i drugim materijalnim pravima radnika/ca u HRT-u

1. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama i 
dopunama Pravdnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radmka/ca 
u HRT-u.

2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sustavnije dio 
ovog Zapisnika.

3. Glavnom ravnatelju HRT-a nalaže se da u roku od 8 dana dostavi u pisanom 
obliku (uz tablični prikaz) usmeno obrazloženje ravnatelja PJ Poslovanje B. 
Sruka koje je iznio na današnjoj sjednici, s usporedbom sadašnjeg i 
prethodnog rješenja iz Kolektivnog ugovora.

Zaključak

Točka
dnevnog
reda

Davanje suglasnosti na Pravilnik o financijskom poslovanju HRT-a uz 
prethodno pribavljeno mišljenje Revizorskog odbora HRT-a

1. Prima se na znanje Izvod iz Zapisnika 5. sjednice Revizorskog odbora HRT- 
a, održane 28. ožujka 2014., kao i Zaključak Revizorskog odbora HRT-a u 
vezi Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a, koji glasi:
7. Prima se na znanje Prijedlog Pravilnika o financijskom poslovanju HRT- 

a iz ožujka 2014. (dorađena verzija prijedloga Pravilnika iz prosinca 
2013.) kojeg je utvrdilo Ravnateljstvo HRT-a i za koji se traži prethodna 
suglasnost Nadzornog odbora HRT-a.

2 Navedeni dokument nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Zaključak
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3. Revizorski odbor HRT-a daje preporuku Ravnateljstvu HRT-a i NO HRT- 
a da se tekst doradi, odnosno dopuni podnaslovima u svim poglavljima 
dokumenta,^ kao što je učinjeno u poglavljima TV._ i te da Nadzorni 
odbor HRT-a nakon te dopune dade prethodnu suglasnost na donošenje 
predmetnog Pravilnika.

4. Revizorski odbor HRT-a daje preporuku NO HRT-a da se nakon šest 
mjeseci primjene predmetnog Pravilnika razmotri potreba njegove 
dorade.

2. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o financijskom 
poslovanju HRT-a iz travnja 2014.

3. Dokumenti iz točke 1. i 2. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su
dio ovog Zapisnika._______________________________________________

Primanje informacije o pisanom očitovanju Glavnog ravnatelja HRT-a 
temeljem odredbe članka 14. stavak 6. Zakona o Državnom uredu za 
revizij u

Točka
dnevnog
reda

1. Prima se na znanje Očitovanje o poduzetim mjerama u HRT-u po Izvješću o 
obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanju HRT-a za 2012., koje 
je Glavni ravnatelj HRT-a dostavio Državnom uredu za reviziju 8. siječnja 
2014.

2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio 
ovog Zapisnika.

3. Očitovanje iz točke 1. ovog Zaključka dostavit će se na znanje Revizorskom
odboru HRT-a kako bi se, sukladno njegovom mišljenju, po potrebi moglo 
još naknadno raspraviti.____________________________________________

Zaključak

23. sjednica

Davanje odobrenja na Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora 
između HRT-a i Vlade RH u 2013. uz pribavljeno prethodno odobrenje 
Programskog vijeća HRT-a sukladno odredbama članka 14. stavak 6. 
Zakona o HRT-u i članka 106. Ugovora

Točka
dnevnog
reda

1. Primaju se na znanje pisano Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora 
između HRT-a i Vlade RH u 2013 godini., kao i pripadajući dokumenti o 
Europskim audiovizualnim djelima na HTVl, HTV2, HTV3 i HTV4.

2. Dokumenti iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio 
ovog Zapisnika.
3. Nadzorni odbor HRT-a odlučit će o davanju odobrenja na predmetno 
Izvješće nakon što se prethodno pribavi odobrenje Programskog vijeća HRT-a.

4. Prihvaća se inicijativa Programskog vijeća HRT-a i Glavnog ravnatelja HRT- 
a da se pristupi izmjenama i dopunama Ugovora s Vladom RH, u sklopu kojih 
će se pristupiti i izmjenama članka 104., za kojega je Nadzorni odbor HRT-a 
izrazio rezervu još 2012. godine.

Zaključak

Pokretanje postupka javne nabave za uslugu neovisne revizije godišnjih 
financijskih izvještaja za 2014. sukladno odredbi članka 19. stavak 1. točka 
18. Statuta HRT-a i preporuci Revizorskog odbora HRT-a

Točka
dnevnog
reda

1. Prima se na znanje Prijedlog za pokretanje postupka za usluge Revizije 
financijskih izvještaja HRT-a za 2014. godinu. Glavnog ravnatelja HRT-a, od 
29. svibnja 2014.

Zaključak
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2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio 
ovog Zapisnika.

3. Glavnom ravnatelju HRT-a daje se suglasnost za pokretanje postupka javnog 
nadmetanja za usluge Revizije financijskih izvještaja HRT-a za 2014.

Donošenje Odluke o imenovanju petog člana Revizorskog odbora HRT-a 
sukladno Odluci NO HRT-a o osnivanju Revizorskog odbora HRT-a

Točka
dnevnog
reda

1. Za petog člana Revizorskog odbora HRT-a imenuje se VIKTOR 
GOTOVAC.

Odluka

26. sjednica

Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o privremenoj odjavi 
prijamnika za dio područja Vukovarsko-srijemske županije za koju je 
Odlukom Vlade RH od dana 20. svibnja 2014. proglašena katastrofa zbog 
poplave

1. Daje se prethodna suglasnost na ODLUKU O PRIVREMENOJ ODJAVI 
PRIJAMNIKA ZA DIO PODRUČJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE 
ŽUPANIJE ZA KOJU JE ODLUKOM VLADE RH OD DANA 20. svibnja 
2014. PROGLAŠENA KATASTROFA ZBOG POPLAVE.

2. Dokument iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio 
ovog Zapisnika.

Zaključak

Davanje odobrenja na Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora 
između HRT-a i Vlade RH u 2013. uz pribavljeno prethodno odobrenje 
Programskog vijeća HRT-a sukladno odredbama članka 14. stavak 6. Zakona 
o HRT-u i članka 106. Ugovora

Točka
dnevnog
reda

Zaključak 
i mišljenje

M I S LJ E NJ E
1. Nadzorni odbor konstatira kako je Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza 

HRT-a iz Ugovora s Vladom RH u 2013. prvi dokument te vrste, čiji će 
sadržaj i forma u sljedećim godinama biti predmetom brojnih preinaka do 
dostizanja optimalnog formata.

2. Odbor u potpunosti podržava Mišljenje o Izvješću o ostvarenju ciljeva i 
obveza HRT-a iz Ugovora s Vladom RH koje je Programsko vijeće HRT-a 
donijelo na 20. sjednici, održanoj 7. srpnja 2014., uključujući obvezujuće 
preporuke za unapređenje sadržaja i forme budućih istovjetnih izvješća.

3. Odbor naročito upozorava na potrebu otklanjanja nedostataka (priloženih u 
pisanom obliku koji postaju sastavni dio Zapisnika o 26. sjednici NO) 
uočenih u navedenom Mišljenju Programskog vijeća HRT-a, budući da je 
problematika o kojoj je riječ i u njegovoj ingerenciji.

4. Odbor uočava da poglavlje XI. Iznos i izvor financiranja javne usluge HRT- 
a sadrži tablični pregled planiranog računa dobiti i gubitaka za petogodišnje 
razdoblje 2013. - 2017., na koji je Odbor na 2. sjednici, održanoj 12. 
prosinca 2012., izrazio rezervu, što nije ni bilo potrebno, osobito imajući u 
vidu da Ugovor predviđa godišnje izvještavanje. U slučaju donošenja aneksa 
Ugovora, preporučuje se provjera potrebe korekcije i/ili dopune spomenutog 
tabličnog pregleda.

5. Odbor uočava da je odjeljak Podjela javnih i komercijalnih prihoda u 
poglavlju XI. nepotpun jer iskazuje procjenu, budući da je izvještaj o podjeli
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javnih i komercijalnih prihoda i rashoda „u završnoj fazi“ izrade. 
Preporučuje se da se ubuduće ujednači izvještajno razdoblje predmetnog 
izvještaja i izvještaja o podjeli javnih i komercijalnih prihoda i rashoda, kako 
bi se mogao iskazati potpun i definitivan podatak o (ne)postojanju križnog 
subvencioniranja.

6. Odbor preporučuje da se u budućim izvještajima pojasne kriteriji izračuna 
trajanja pojedinih vrsta emitiranog programa, (dodatni prijedlog M. Raguža).

Sukladno navedenome donesen je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Daje se odobrenje na Izvješće o ostvarivanju ciljeva i obveza iz Ugovora 
između HRT-a i Vlade RH u 2013. uz prethodno pribavljeno odobrenje 
Programskog vijeća HRT-a sukladno odredbama članka 14. stavak 6. Zakona o 
HRT-u i članka 106. Ugovora - s pridruženim MIŠLJENJEM NADZORNOG 
ODBORA (prethodno navedenog u tekstu ove točke dnevnog reda ovog 
Zapisnika).

Prihvaćanje godišnjih financijskih izvještaja HRT-a za 2013. nakon 
provedene revizije neovisnog revizora uz prethodno pribavljenu 
preporuku Revizorskog odbora HRT-a sukladno odredbama članka 23. 
stavak 1. točka 6. Zakona o HRT-u i članka 19. stavak 1. točka 8. Statuta 
HRT-a

Točka
dnevnog
reda

a. Bilanca na datum 31. prosinca 2013.
b. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.
c. Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 1. siječnja do 31.

prosinca 2013.
d. Novčani tok indirektnom metodom za razdoblje od 1. siječnja do 31.

prosinca 2013.
e. Bilješke uz temeljne financijske izvještaje za 2013.
f. Izvještaj neovisnih revizora BDO Croatia d.o.o. i Audit d.o.o. za 2013.
g. Prijedlog Odluke o rasporedu dobiti HRT-a za 2013.

1. Prima se na znanje da je Revizorski odbor HRT-a donio zaključak da je 
Izvješće izrađeno stručno i kompetentno, a financijski izvještaj u svim 
značajnim odrednicama točan, što je revizorskim rječnikom izaženo kao 
„BEZUVJETNO MIŠLJENJE^.

2. Prima se na znanje zaključak Revizorskog odbora HRT-a kojint se 
Nadzornom odboru

Zaključak

HRT-a preporučuje PRIHVAĆANJE IZVJEŠĆA
neovisnog revizora.

3. Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji HRT-a za 2013., i to:
- Bilanca na datum 31. prosinca 2013.;
- Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.;
- Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
2013.;
- Novčani tok indirektnom metodom za razdoblje od 1. siječnja do 31. 
prosinca

2013.;
- Bilješke uz temeljne financijske izvještaje za 2013.; te
- Izvještaj neovisnih revizora BDO Croatia d.o.o. i Audit d.o.o. za 2013.

4. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o rasporedu dobiti HRT-a za 2013.
5. Dokumenti iz točke 3. i 4. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su 

dio ovog Zapisnika.

Primanje informacije o Računu dobiti i gubitka za javnu i komercijalnuTočka
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djelatnost HRT-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. s 
privitcima, mišljenjem neovisnog revizora i izvješćem RJ Interna revizija 
HRT-a sukladno odredbama članka 44. stavak 3. Zakona o HRT-u i članka 
15. stavak 1. podstavak 24. Statuta HRT-a

dnevnog
reda

Iznesena informacija primljena je na znanje.Zaključak

Davanje mišljenja na Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a u 2013. kojeg 
Glavni ravnatelj HRT-a podnosi Hrvatskom saboru uz prethodno 
pribavljeno mišljenje Programskog vijeća HRT-a sukladno odredbi članka 
19a. stavak 6. Zakona o HRT-u

Točka
dnevnog
reda

Točka 8. dnevnog reda o davanju mišljenja na Izvješće o radu (poslovanju) 
HRT-a u 2013. kojeg Glavni ravnatelj HRT-a podnosi Hrvatskom saboru uz 
prethodno pribavljeno mišljenje Programskog vijeća HRT-a sukladno odredbi 
članka 19a. stavak 6. Zakona o HRT-u skida se s dnevnog reda današnje 
sjednice te će se ponovo staviti na dnevni red sljedeće sjednice.

Zaključak

Usvajanje Izvješća o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i 
financijskog poslovanja HRT-a u 2013. kojeg Nadzorni odbor HRT-a 
podnosi Hrvatskom saboru sukladno odredbi članka 23. stavak 5. Zakona 
o HRT-u

Točka
dnevnog
reda

1. Usvaja se Izvješće o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog 
poslovanja HRT-a u 2013. kojeg Nadzorni odbor HRT-a podnosi Hrvatskom 
saboru sukladno odredbi članka 23. stavak 5. Zakona o HRT-u.

2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio ovog Zapisnika.

Zaključak

Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2014.Točka
dnevnog
reda

1. Prihvaća se prijedlog Rebalansa financijskog plana HRT-a za 2014.
2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio ovog Zapisnika.

Zaključak

27. sjednica

Davanje mišljenja na Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a u 2013. kojeg 
Glavni ravnatelj HRT-a podnosi Hrvatskom saboru uz prethodno 
pribavljeno mišljenje Programskog vijeća HRT-a sukladno odredbi članka 
19a. stavak 6. Zakona o HRT-u

Točka
dnevnog
reda

Mišljenje i 
zaključak

M 1 Š LJ E NJ E
1. Nadzorni odbor HRT-a izražava zadovoljstvo bitnim unapređenjem opsega, 

sadržaja i forme Izvješća o radu (poslovanju) HRT-a za 2013. u odnosu na 
prethodno razdoblje, uz prepomku da se nastavi s dodatnim unapređenjima.

2. Nadzorni obor HRT-a preporučuje da se naziv Izvješća uskladi s odredbom 
članka 19a stavak 6. Zakona o HRT-u, odnosno članka 15. stavak 1.
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podstavak 20. Statuta HRT-a, te da se nazivi dva temeljna dijela Izvješća 
usklade s odredbom članka 15. stavak 1. podstavak 18. Statuta HRT-a.

3. Nadzorni odbor HRT-a izražava zadovoljstvo što je HRT u 2013. ostvario 
dobit, i to prvi put nakon pet godina (2008.).

4. Nadzorni odbor HRT-a konstatira.kako su troškovi proizvodnje programa u 
2013. bili 91,4 milijuna kuna manji nego u 2012., što znači da je ta stavka u 
apsolutnom iznosu podnijela najveći teret u ,,nultoj“ godini restrukturiranja 
HRT-a, čime je ujedno izbjegnuto i ostvarivanje gubitka. U nedostatku 
raspoloživih podataka o kretanju učinkovitosti upozorava se kako je 
smanjenje vlastite proizvodnje programa suprotno zaključku Vlade RH od 1. 
kolovoza 2013.

5. Nadzorni odbor HRT-a izražava zabrinutost u slučaju nastavka negativnog 
trenda smanjivanja proizvodnje vlastitog programa, što bi u konačnici moglo 
bitno smanjiti gledanost i slušanost, pa time i relevantnost programa javnog 
RTV servisa, sa značajnim posljedicama na njegovu cjelokupnu 
organizacijsku i financijsku strukturu u narednim godinama.

Ravnatelj PJ Poslovanje HRT-a Boris Sruk javio se riječ s napomenom da 
„Ravnateljstvo HRT-a pojašnjava da je do smanjenja troškova programa došlo 
zbog novog organizacijskog ustroja, kasnog imenovanja rukovoditelja 
odgovornih za proizvodnju programa i kašnjenja pokretanja realizacije 
pojedinih projekata i emisija i ostalog programskog sadržaja, pri čemu je došlo 
do povećanja minutaže proizvedenog programa“, te je zaključeno da ova 
napomena B. Sruka postaje sastavni dio MIŠLJENJA, koje umjesto prethodno 
predloženog teksta u točki 4. sada glasi:
4. Nadzorni odbor konstatira kako su troškovi proizvodnje programa u 2013. 

bili 91,4 milijuna kuna manji nego u 2012., što znači da je ta stavka u 
apsolutnom iznosu podnijela najveći teret u 'nultoj' godini restrukturiranja 
HRT-a, čime je ujedno izbjegnuto i ostvarivanje gubitka. U nedostatku 
raspoloživih podataka o kretanju učinkovitosti, upozorava se kako je 
smanjenje vlastite proizvodnje programa suprotno zaključku Vlade RH od 1. 
kolovoza 2013. Ravnateljstvo HRT-a pojašnjava daje do smanjenja troškova 
programa došlo zbog novog organizacijskog ustroja, kasnog imenovanja 
rukovoditelja odgovornih za proizvodnju programa i kašnjenja pokretanja 
realizacije pojedinih projekata, emisija i ostalog programskog sadržaja, pri 
čemu je došlo do povećanja minutaže proizvedenog programa.

ZAKLJUČAK
Usvaja se predloženo mišljenje (točke 1.- 4.) na Izvješće o radu (poslovanju) 
HRT-a u 2013. kojeg Glavni ravnatelj HRT-a podnosi Hrvatskom saboru 
sukladno odredbi članka 19a. stavak 6. Zakona o HRT-u, kako je prethodno 
navedeno u tekstu ove točke dnevnog reda.

Točka
dnevnog
reda

Davanje prethodne suglasnosti na Ugovor o (dugoročnom) kreditu broj 
1/2014 sa Zagrebačka banka d.d. i Sberbank d.d. na iznos od 200.000.000 
kuna temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom, 
sukladno Pozivu na javno nadmetanje br. 2014/S 002-0026831 te Odlukom 
Kreditoprimatelja br 38/14 od 8. srpnja 2014.

1. Glavnom ravnatelju HRT-a daje se prethodna suglasnost za sklapanje 
Ugovora o dugoročnom kreditu broj 1/2014 sa Zagrebačkom bankom d.d. i 
Sberbank d.d. iznos od 200.000.000 (dvjesta milijuna) kuna temeljem 
Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom, sukladno Pozivu na 
javno nadmetanje br. 2014S 002-0026831 te Odlukom Kreditoprimatelja br

Zaključak
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38/14 od 8 srpnja 2014.
2. Primaju se na znanje;

- Pregled investicijskih ulaganja HRT-a u materijalnu i nematerijalnu 
imovinu (bez programskih sadržaja) za 2014. g.;

- Izvadak iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 8. srpnja 2014.;
- Izvadak iz Financijskog plana za 2014., kao i izvadak iz usvojenog 

Rebalansa financijskog plana za 2014.;
- Pregled isplaćenih otpremnina u 2013. i očekivanih ušteda u 2014. i 

drugu prateću dokumentaciju potrebnu za davanje prethodne suglasnosti;
- Dopis ravnatelja PJ Poslovanje B. Sruka od 18. srpnja 2014.;
- Dopis ravnatelja PJ Poslovanje B. Sruka i rukovoditeljice RJ Financije i 

računovodstvo N. Drempetić od 14. srpnja 2014.;
- Zahtjev za davanje suglasnosti Glavnog ravnatelja HRT-a s 

obrazloženjem, od 14. srpnja 2014.
3. Dokumenti iz točke 1. i 2. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su

dio ovog Zapisnika.

Točka
dnevnog
reda

Primanje informacije o mišljenju Glavnog ravnatelja HRT-a upućenog 
Ministarstvu financija i Ministarstvu kulture, od 18. lipnja 2014., na 
inicijalni dopis Ministarstva financija, od 27. svibnja 2014., o traženoj 
promjeni organizacijskog statusa HRT-a

1. Primaju se na znanje;
- dopis Glavnog ravnatelja HRT-a upućen Ministarstvu financija, od 18. 

lipnja 2014.,
- dopis Glavnog ravnatelja HRT-a upućen Ministarstvu kulture, od 18. 

lipnja 2014.,
- dopis Ministarstva financija, od 27. svibnja 2014.

2. Nalaže se Glavnom ravnatelju HRT-a da izvijesti Nadzorni odbor HRT-a o 
daljnjem tijeku navedene komunikacije, kao i o njegovom ishodu.

3. Dokumenti iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio 
ovog Zapisnika.

Zaključak

Točka
dnevnog
reda

Primanje informacije o Računu dobiti i gubitka HRT-a za 2013. s 
podjelom prihoda i rashoda na javne i komercijalne

1. Primaju se na znanje;
- Račun dobiti i gubitka 31.12 2013. - Raspodjela javno-komercijalno, od 

21. srpnja 2014.;
- Usmeno očitovanje ravnatelja PJ Poslovanje B. Sruka izneseno na 

sjednici.
2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio 

ovog Zapisnika.
3. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka raspravit će se nakon što pristignu 

popratni materijali, odnosno pripadajuće izvješće RJ Interne revizije.

Zaključak

28. sjednica

Primanje informacije o Izvješću o provedenom nadzoru „Evidentiranja javnoTočka
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komercijalno u poslovnim knjigama HRT-a za 2012. i 2013.“ (Broj: IR-JS- 
7/2014)

dnevnog
reda

1. Primaju se na znanje:

- Izvješće o provedenom nadzoru „Evidentiranja javno-komercijalno u 
poslovnim knjigama HRT-a za 2012. i 2013. “ (Broj: IR-JS-7/2014).

- Usmena informacija D. Rajkovića o pozitivnom mišljenju Revizorskog odbora 
HRT-a u vezi izvješća, kao i njihovoj preporuci da se usvoje predložene 
preporuke Interne revizije.

2. Glavnom ravnatelju HRT-a predlaže se postupanje sukladno preporukama 
Interne revizije koje glase: Kako je zakonska obveza HRT-a voditi odvojeno 
unutarnje računovodstvo za djelatnost pružanja javnih usluga i komercijalnih 
djelatnosti po načelu troškovnog računovodstva prema kojemu se vode dva 
odvojena računa HRT treba: - obvezno ustrojiti troškovno računovodstvo koje 
će omogućiti alokaciju svih (direktnih i indirektnih) troškova programskih 
projekata, emisija i programskih kanala u skladu sa hodogramom planiranih 
aktivnosti koji je HRT izradio u travnju 2014. godine. HRT je usvojio 
metodologiju računovodstvenog razdvajanja koja omogućava računovodstveno 
odvajanje prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost. Kako visina 
državne potpore ovisi o rezultatu računovodstvenog odvajanja, a postupcima 
nadzora smo utvrdili određene nelogičnosti (primjena ključa K-3 na raspodjelu 
financijskih rashoda) kao i pogreške potrebno je: - revidirati osnovanost i 
omjere ključeva za alokaciju troškova za 2013. (osobito ključ K-3) te sa 
revidiranim ključevima ponoviti računovodstveno odvajanje kako bi rezultati 
razdvajanja za 2013. bili realniji; - ispraviti pogreške razdvajanja troškova 
vrijednosnih usklađenja u 2012. i 2013. i financijskih rashoda u 2012. na način i 
u iznosima kako je iskazano na str. 9. izvješća. Model računovodstvenog 
odvajanja izrađen je u excel tablici koja zahtijeva ručno administriranje, a time 
su u modelu moguće i značajnije pogreške koje se zbog velikog broja formula 
mogu otkriti slučajno, a postoji rizik i da se ne otkriju stoga treba: - izraditi ili 
nabaviti softver koji će omogućiti implementaciju metodologije u aplikaciju 
SAP, a time i automatsko provođenje računovodstvenog odvajanja na već 
knjiženim podacima u toj aplikaciji.

3. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio 
ovog Zapisnika.

Zaključak

Davanje suglasnosti na izbor neovisnog revizora za 2014. godinu sukladno 
članku 45. stavku 2. Zakona o HRT-u i članku 19. stavku 1. točki 18. Statuta 
HRT-a

Točka
dnevnog
reda

1. Primaju se na znanje:
- Dopis Glavnog ravnatelja HRT-a s prijedlogom odluke i obrazloženjem, od 
10. rujna 2014.;
- Dopis ravnatelja PJ Poslovanje HRT-a Borisa Sruka, od 13. kolovoza 2014.;
- Odluka o odabiru br. 49/14. od 28. srpnja 2014.;
- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 15. srpnja 2014.;
- Usmena informacija D. Rajkovića o preporuci Revizorskog odbora HRT-a da 
se usvoji predložena odluka o izboru neovisnog revizora za 2014., kao i da se 
ubuduće iz natječaja za odabir revizora ukloni ograničavajući uvjet o iskustvu

Zaključak
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od najmanje dvije godišnje revizije radiotelevizijskih subjekata iz javnog 
sektora.
2. Daje se suglasnost Glavnom ravnatelju HRT-a za izbor neovisnog revizora 
za 2014. godinu putem otvorenog postupka javne nabave odabrane zajedniee 
ponuditelja BDO Croatia d.o.o., Trg J.F. Kennedya 6, Zagreb i AUDIT d.o.o., 
Baštijanova 52 A, Zagreb.
3. Dokumenti iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio
ovog Zapisnika.__________________ __________________________________
Primanje informacije u vezi medijskog natpisa „Portiri, zaštitari, domari HRT-a 
u outsourcing - vanjskim tvrtkama

Točka
dnevnog
reda

1. Primaju se na znanje:
- Izvještaj u vezi medijskog natpisa „Portiri, zaštitari, domari HRT-a u 
outsourcing - vanjskim tvrtkama“ ravnatelja PJ Poslovanje HRT-a Borisa 
Sruka, od 22. rujna 2014. - Analiza rada i organizacije odjela Zaštita.
2. Dokumenti iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio
ovog Zapisnika_____________________________________________________

Zaključak

30. sjednica

Donošenje Programa rada HRT-a za 2015. po prethodno pribavljenom 
mišljenju Programskog vijeća HRT-a

Točka
dnevnog
reda

Zaključak 1. Donosi se Program rada HRT-a za 2015. po prethodno pribavljenom 
mišljenju Programskog vijeća HRT-a, uz dopunu Programa rada HRT-a za 
2015. za popis i opis emisija po pojedinim produkcijskim odjelima, koji je 
Glavni ravnatelj HRT-a dostavio na početku sjednice, te uz izmijenjeno i 
dopunjeno obrazloženje povećanja troškova vanjskih suradnika po 
ugovorima o djelu, autorskim ugovorima i dr. (odjeljak 3.3.5. Troškovi 
vanjskih suradnika na 70. stranici).

2. Prima se na znanje Mišljenje Programskog vijeća HRT-a na prijedlog 
Programa rada HRT-a za 2015. doneseno na 23. sjednici Programskog 
vijeća, održanoj 11. prosinca 2014.

3. Dokumenti iz točaka 1. i 2. ovog Zapisnika nalaze se u privitku i sastavni su 
dio ovog Zapisnika.

4. Glavnom ravnatelju HRT-a preporučuje se da nova pravila i procedure pri 
odabiru programskih sadržaja po izradi dostavi na uvid NO HRT-a.

5. Program rada HRT-a za 2015., sukladno odredbi članka 13. stavka 9. Zakona 
o HRT-u, objavit će se na internetskoj stranici HRT-a.

Točka
dnevnog
reda

Prihvaćanje Financijskog plana HRT-a za 2015

1. Prihvaća se Financijski plan HRT-a za 2015.
2. Prihvaća se mišljenje Revizorskog odbora na Financijski plan HRT-a za 

2015.
3. Dokumenti iz točaka 1. i 2. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su
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dio ovog Zapisnika.
4. Glavni ravnatelj HRT-a obvezuje se nastaviti unaprjeđivati formu i sadržaj 

izvješćivanja (planskog i ostvarenog) na temelju svih dosadašnjih uputa i 
preporuka Nadzornog odbora HRT-a, a koje su sublimirane u pisanom 
dopisu Dražena Rajkovića pod nazivom Pripreme za izradu prijedloga 
Programa rada i Financijskog plana HRT-a za 2015., koji je 24. studenoga 
2014. elektroničkim putem dostavljen Glavnom ravnatelju HRT-a te svim 
članovima Ravnateljstva i Nadzornog odbora HRT-a.

5. Glavnom ravnatelju HRT-a nalaže se da u roku od 90 dana izradi i dostavi 
studiju isplativosti u odnosu na alternative mogućeg korištenja reportažnih 
kola, odnosno s usporedbom troškova nabave novih i najma polovnih 
reportažnih kola.

6. Glavnom ravnatelju HRT-a, sukladno odredbi članka 13. stavka 9. Zakona o 
HRT-u, daje se suglasnost za objavu Financijskog plana HRT-a za 2015. na 
internetskoj stranici HRT-a, uz mogućnost izostavljanja podataka o 
zaduživanjima koji predstavljaju poslovnu tajnu.

Utvrđivanje visine mjesečne RTV pristojbe za 2015. te povlasticama za 
određene kategorije obveznika plaćanja

Točka
dnevnog
reda

1. Utvrđuje se visina mjesečne pretplate RTV pristojbe za 2015. s povlasticama 
za određene kategorije obveznika plaćanja u visini od 80,00 kuna te se 
upućuje Vijeću za elektroničke medije na prethodnu suglasnost.

2. Glavnom ravnatelju HRT-a preporučuje se da o navedenoj odluci objavi 
priopćenje za javnost.

3. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni dio 
ovog Zapisnika.

Primanje informacije o Izvješću RJ Interna revizija o provedenom 
nadzoru „Evidentiranja javno-komercijalno u poslovnim knjigama HRT-a 
za razdoblje I.-VI. 2014.“ (broj IR-JS-9/2014)

Točka
dnevnog
reda

1. Prima se na znanje izvješće o provedenom nadzoru Evidentiranja javno- 
komercijalno u poslovnim knjigama HRT-a za razdoblje I.-VI. 2014. koji je 
izradila RJ Interna revizija, pod brojem IR-JS-9/2014, od 31. listopada 
2014., uključujući i preporuke koje to Izvješće sadrži.

2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio 
ovog Zapisnika.

3. Glavnom ravnatelju HRT-a nalaže se da postupi u skladu s preporukama iz 
predmetnog Izvješća.

4. Glavnom ravnatelju HRT-a nalaže se izrada procjena prihoda i rashoda od 
javne i komercijalne djelatnosti na temelju podataka iz Financijskog plana 
HRT-a za 2015. u roku do 31. ožujka 2015.

Zaključak

Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o dugoročnom kreditu s 
valutnom klauzulom broj 425/14 sa Soeiete Generale-Splitskom bankom 
d.d. u iznosu od 100 milijuna kuna

Točka
dnevnog
reda
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1. Daje se prethodna suglasnost na sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu s
valutnom klauzulom broj 425/14 sa Soeiete Generale-Splitskom bankom d.d.
u iznosu 100 milijuna kuna.

2. Primaju se na znanje sljedeći dokumenti:
• prijedlog Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom broj 

425/14 sa Soeiete Generale-Splitskom bankom d.d. u iznosu 100 milijuna 
kuna',

• prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a Odluke o davanju suglasnosti za 
sklapanje ugovora sa Splitskom bankom d.d. o dugoročnom kreditu s 
valutnom klauzulom u iznosu 100 milijuna kuna, broj 01-14/1106, od 9. 
prosinca 2014.;

• dopis Ravnatelja PJ Poslovanje Prijedlog Ugovora o dugoročnom kreditu 
(100 mil kn) s valutnom klauzulom sa Splitskom bankom d.d. 
prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, broj FIR/73-2014, od 9. 
prosinca 2014.;

• Ponuda za dugoročni kredit s valutnom klauzulom u iznosu od 100 
milijuna kuna Soeiete Generale - Splitske banke d.d., od 24. studenog 
2014.;

• Ponuda za dugoročni kredit s valutnom klauzulom u iznosu od 100 
milijuna kuna Hrvatske poštanske banke d.d., od 21. studenog 2014.;

• Ponuda za dugoročni kredit s valutnom klauzulom u iznosu od 100 
milijuna kuna Zagrebačke banke d.d., od 24. studenog 2014.;

• Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, od 24. studenog 2014.;
• Mišljenje stručne službe za predmet nabave, od 24. studenog 2014.;
• Odluka o odabiru broj 41/14 Glavnog ravnatelja HRT-a, od 24. studenog 

2014.
3. Dokumenti iz točke 1. i 2. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su

dio ovog Zapisnika.

Zaključak

za

Točka
dnevnog
reda

Primanje informacije o dopisu Hrvatskoga sabora u vezi Izvješća o radu i 
provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a u 
2013., od 23. listopada 2014., kao i odgovoru na taj dopis, od 12. studenoga 
2014.

Nije donesenZaključak
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