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Zagreb, 26. listopada 2016.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 214. stavak 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu 
upućujem, radi davanja mišljenja, Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o 
provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i 
Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 
od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine, koje je predsjedniku Hrvatskoga 
sabora sukladno odredbi članka 26. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji ("Narodne 
novine", broj 137/10 i 76/12) dostavilo Programsko vijeće HRT-a, aktom od 21. listopada 
2016. godine.

PR|)I^SJEDNIK 

Božb Petrov
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Predmet; Izvjegće o radu Programskog vijeća i o provedbi programskih načela i obveza 
utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike 
Hrvatske za mandaijio razdoblje od I. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.

- dostavlja se

Poštovani,

u skladu 5 člankom 26- stavkom 4. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine hr. 
137/10, 76/12) i člankom 106. stavkom 2. Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade 
Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2013 do 31. prosinca, Programsko vijeće 
HRT-a podnosi godišnje izvješće o radu za razdoblje od 1.1.2015. godine do 31. prosinca 
2015. godine.

S poštovanjem,

•' 1
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HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 
Programsko vijeće HRT-a 
Zagreb, 21. listopada 2016. godine

IZVJEŠĆE O RADU PROGRASMKOG VIJEĆA HRT-a 
I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a 
UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU 

HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE 
HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2015. DO 31.

PROSINCA 2015. GODINE

listopad 2016.



IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOGA VIJEĆE HRVATSKE RiVDIO- 
TELEVIZLIE ZA 2015. GODINU

U 2015. godini Programsko vijeće Hrvatske radio-televizaje djelovalo je u sastavu: 
Bruno Kragić (predsjednik), Zoran Šangut (zamjenik predsjednika) te članovi Jozo Barišić, 
Josip Jelić, Zdravko Kcdžo, Ivica Maštruko, Aleksandar MiloSević, Arsen Oremović, Sanja 
Ra\'lić. Neda Ritz i Zoltan Kabok (do 6. srpnja), odnosno Maja Sever (od 6. srpnja).

Programsko vijeće je tijekom 2015. godine održalo 10 sjednica i to: 12. siječnja, 3. ožujka, 1. 
travnja, 11. svibnja, 25. svibnja, 6. srpnja, 29. rujna, 19. listopada, 3. studenoga i 7. prosinca.

Na 24. sjednici Vijeća održanoj 12. siječnja 2015. ovjereni su mandati novoizabranim 
članovima koje je na mandat od 4 godine na sjednici 12. prosinca 2014. izabrao Hrvatski 
sabor: Nedi Ritz, Zdravku Kedži, Ivici Maštruku i Aleksandru Miloševiću.

Na istoj sjednici Vijeća za predsjednika Vijeća izabran je Bruno Kragić, a za zamjenika 
predsjednika Zoran Šangut.

Na 29. sjednici Vijeća održanoj 6. srpnja 2015. ovjeren je mandat Maji Sever koja je 
glasovanjem kreativnih zaposlenika HRT-a provedenim 19-23. lipnja 2015. izabrana m 
članicu Vijeća na mandat od 4 godine umjesto Zoltana Kaboka kojem je istekao mandat.

Na 26. sjednici održanoj 1. travnja 2015. Vijeće je pokrenulo postupak izbora Povjerenika za 
korisnike usluga HRT-a. Na 27. sjednici održanoj 11. svibnja 2015. Vijeće je otvorilo prijave 
kandidata za Povjerenika korisnike usluga HRT-a te je konstatiralo da su od 4 prijave 3 
važeće (jedna je prijava bila nepotpuna). Na 28. sjednici održanoj 25. svibnja Vijeće je 
oba\’ilo razgovore s kandidatima za Povjerenika za korisnike usluga HRT-a te je polom tajnim 
izjašnjavanjem većinom glasova (8 glasova) izabralo Zvonka Šeba za Povjerenika za 
korisnike usluga HRT-a na vrijeme od 4 godine.

U ispunjavanju svoje uloge definirane Zakonom o HRT-u, Ugovorom HRT-a i Vlade RH, kao 
i općim aktima HRT-a, Vijeće je tijekom 2015. raspravljalo o:

- modelima i mogućnostima cross promocije u programima HRT-a (3. ožujka)
- praćenju izbora za predsjednika Republike Hrvatske u programima HRT-a (3. ožujka)
- provedbi članka 11. stavka 1. Zakona o HRT-u u razdoblju od 1. I. 2014. do 31, XII. 

2014, odnosno nabavi europskih djela neovisnih proizvođača (1. travnja)
izvješću 0 načinima analize i načinima rješavanja pritužbi i prijedloga vezanih uz 
izvješća Povjerenika za korisnike usluga HRT-a (11. svibnja)

- programskim sadržajima kojima HRT doprinosi obilježavanju 300. obljetnice Sinjske 
alke (11. svibnja)

- izvješću HRT-a o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH u 2014. godini 
(6. srpnja)

- prijedlogu Izvješća-o radu HRT-a u 2014. godini (6. srpnja)
- prijedlogu izmjena i dopuna Ugovora između HRT-a i Vlade RH te provedbi javne 

rasprave o izmjenama i dopunama Ugovora (6. srpnja)



- sportskom programu HRT-a (29. rujna)
- konačnim izmjenama i dopunama Ugovora između HRT-a i Vlade RH (19. listopada)
- praćenj u parlamentarnih izbora 2015.(19. listopada)
- digitalnoj distribuciji sadržaja HRT-a (19. listopada)
- dječjem programu HRT-a (3. studenoga)
- programskoj shemi po programskim kanalima (3. studenoga)
- prijedlogu Programa rada HRT-a za 2016. godinu (7. prosinca)

Vijeće jc također raspravljalo o aktualnim temama vezanima za praćenje ispunjavanja 
programskih obveza HRT-a definiranih Zakonom i Ugovorom (na sjednicama održanima 12. 
siječnja, 3. ožujka, 1. travnja, 11. svibnja, 25. svibnja, 29. rujna, 3. studenoga, 7. prosinca) te 
je raspravljalo o izvješćima Povjerenika HRT-a o pritužbama i prijedlozima korisnika u.sluga 
HRT-a (na sjednicama održanima 3. ožujka, 1. travnja, 19. listopada, 3. studenoga).

Vijeće je prihvatilo izvješća Povjerenika o pritužbama i prijedlozima korisnika usluga HRT-a 
i to izvješća o radu Povjerenika između sjednica Vijeća (3. ožujka, 19. listopada), izvješće o 
radu Povjerenika u 2014. godini (1. travnja) te izvješće o radu Povjerenika za razdoblje od 1. 
I. 2015. do 30. VI. 2015. (3. studenoga).

Vijeće je donijelo sljedeće zaključke i mišljenja;

- da ravnatelj programa HRT-a izvijesti Vijeće o praćenju predsjedničkih izbora 2014- 
2015.
da ravnatelj Programa HRT-a izvijesti Vijeće o hijerarhizaciji modela cross promocije

- da prima na znanje Izvješće o praćenju izbora za predsjednika Republike Hrvatske u 
programima HRT-a

- daje emisija prijenosa inauguracije predsjednice Republike Hrvatske usprko.s tehnički 
vrsnoj organizaciji i realizaciji bila obilježena nedovoljnom uredničkom 
pripremljenošću, voditeljičinim iznošenjem neprovjerenih podataka, odstupanjima od 
stilski neobilježenog načina moderiranja i neprimjerenim komentarima

- da prima na znanje Izvješće o provedbi članka 11, stavka 1. Zakona o HRT-u u 
razdoblju od 1. I. 2014. do 31. XII. 2014.

- da prima na znanje Izvješće o načinima analize i rješavanja pritužbi i prijedlogu 
vezanih uz izvješće Povjerenika za korisnike usluga IIRT-a

- da Ravnateljstvo HRT-a obavijesti Vijeće o BBC-jevoj analizi programa i rada HRT-a 
u onom dijelu koji se odnosi na ingerencije Vijeća

- da se Vijeću dostavi kompletna informacija o analizi progrjima HRT-a koju su izradili 
R. Saatchi i R. Thompson

- da HRT, u vezi s Izvješćem HRT-a o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom 
RH u 2014. godini, u najvećem dijelu ispunjava Ugovorom propisane kvantitativne 
obveze

- da prihvaća Izvješće o radu (poslovanju) HR'I'-a za 2014. godinu
- da daje načelnu suglasnost HRT-u za pokretanje postupka izmjena i dopuna Ugovora 

između HRT-a i Vlade RH
- daje HRT u 2014. općenito ispunjavala usmjerenje, sadržaje i kvantitativne obveze 

zadane Ugovorom uz sljedeće primjedbe: da HRT treba osnažiti proizvodnju vlastitog 
dramskog televizijskog programa, da u televizijskom programu za djecu i mlade



nedostaje kvalitetnih emisija, da se u informativnom televizijskom programu događaju 
nagla ukidanja emisija i reorganizacije te da HTV 4 kao specijalizirani kanal još nije 
zaživio u svojoj funkciji, da nedostaju sportski programi koji potiču rekreativne 
aktivnosti te manje komercijalne i amaterske sportove, da bi HRT trebao poboljšati 
integraciju manjina u programima HRT-a
da daje pozitivno mišljenje o prijedlogu Programa rada HRT-a za 2016. godinu

Vijeće nije dalo pozitivno mišljenje o predloženim izmjenama i dopunama Ugovora 
između HRT-a i Vlade RH.

U pojedinačnim raspravama u vezi s ostvarivanjem ciljeva i obvezii iz lJgo\ora 
između HRT-a i Vlade RH, kao i programskih načela, članovi Vijeća su također:

pohvalili porast standarda dokumentarnog televizijskog programa
kritizirali sta\ljanje vijesti iz crne kronike na početak središnjeg televizijskog
dnevnika
kritizirali nedovoljnu kvalitetu jezične i govorne kulture u programima JIRT-a 
kritizirali odabir voditelja televizijskog sučeljavanja predsjedničkih kandidata 
ukazali na nedopustivost da se novinari vidno politički opredjeljuju 
istaknuli problem uredničke odgovornosti u informativnim emisijama 
kritizirali promjene koncepta središnjeg televizijskog dnevnika 
kritizirali ukidanje pojedinih emisija usred sezone i mijenjanje programske sheme 
pohvalili obogaćivanje programa HTV 3 emisijama o stripu, Jazzu i filozofiji 
pohvalili izbor glazbe na Radio Sljemenu 
istaknuli potrebu promidžbe rađijskih emisija na HTV-u
istaknuli slučajeve neprimjerenog izvješćivanja o prosvjedima branitelja na radiju 
pohvalili pojedine emisije dramskog i znanstvenog programa 
pohvalili projekt programskih sadržaja vezanih za 300. obljetnicu Sinjske alke 
istaknuli da emisije o zdravlju nisu primjereno najavljivane ni vremenski 
programirane
kritizirali emitiranje arhivskih snimki pri informacijama iz sporta na televizjji 
kritizirali nedostatno informiranje o obrazovnim projektima Memorijalnog centra 
Domovinskoga rata
pohvalili pozitivne trendove u televizijskom dramskom programu ali i kritizirali 
nedostatnu proizvodnju "kućnih” emisija toga programa
pohvalili profil sportskog programa, ali i kritizirali prevlast profesionalnog i 
vrhunskog sporta tc istaknuli potrebu za većim brojem emisija o zdravstvenim 
aspektima sporta
kritizirali emitiranje sporta na HTV 4
istaknuli da bi sportski novinari trebali biti profesionalniji i objektivniji
kritizirali medijsku pismenost u središnjem televizijskom Dnevniku
kritizirali manjak dječjih emisija i proizvodnje dječjeg programa

ocijenili izvješćivanje o nacionalnim manjinama nezadovoljavajućim
podržali nove usluge putem Novih medija
kritizirali prevelik broj repriza na HTV 2
postavili pitanje mjesta hrvatske glazbe u programima HRT-a



kritizirali emitiranje televizijskih emisija znansUenoga programa u kasno večernjim 
terminima
kritizirali učestalo mijenjanje termina pojedinih emisija i preklapanje domaćih 
premijemih sadržaja
ukazali na propuste u praćenju parlamentarnih izbora.

Članovi Vijeće su posebno istaknuli tri skupine problema u 2015, godini; da su mišljenja 
gledatelja i slušatelja mahom kritizirala neprofesionalnost, neobjektivnost i nepismenost 
novinara i voditelja programa HRT-a; da se u praćenju parlamentarnih izbora 2015. nije 
ostvarila uloga javnog servisa; da je potrebno službeno očitovanje o zabrani pozivanja 
pojedinih komentatora u informativne emisije.

Vijeće sa žaljenjem konstatira da su prijedlozi, primjedbe i sugestije članova Vijeća upućivani 
na sjednicama Vijeća ravnatelju programa i urednicima programskih kanala HRT-a, kao i u 
Mišljenju o ispunjavanju programskih obveza i načela HRT-a uglavnom bili ignorirani. Zakon 
o HRT-u ne daje Programskom vijećit nikakve izravne ovlasti, a programsko vodstvo HRT-a 
nije dužno prihvatiti ni stajališta Vijeća u Upozorenju o nepoštivanju programskih načela i 
obveza HR'f-a Što je jedini konkretni dokument koji Zakon o llRl'-u u tom smislu predviđa. 
Programsko vijeće drži stoga da bi se u budućim izmjenama Zakona o Hrvatskoj 
radioteleviziji .svakako moralo uzeti u obzir i redefiniranje ovlasti Programskoga vijeća.

Zapisnici sjednica Vijeća nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovoga izvješća.

Predsjednik Pr^famskog vijeća IIRT-a

Briino Kragić, dr.se.



 

 

 

 

 

 

 

Klasa:   

Urbroj:  

 

Zagreb,  
 

 

 

 

 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

 

 

 

 

 

Predmet: Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i 

obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Ugovorom 

između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za mandatno 

razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine - mišljenje Vlade 

 

Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021-12/16-09/54, urbroja: 65-16-03, od 26. 

listopada 2016. godine 

 

 

Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 

novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), Vlada Republike Hrvatske o Izvješću o radu Programskog 

vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o 

Hrvatskoj radioteleviziji i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike 

Hrvatske za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine, daje 

sljedeće 

 

 

M I Š L J E N J E 

 

 

Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da primi na znanje 

Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a 

utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i 

Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. 

godine, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijelo Programsko vijeće HRT-a, aktom 

od 21. listopada 2016. godine. 

 

 



 2 

 

 

U predmetnom Izvješću navodi se da je Programsko vijeće HRT-a u 2015. 

godini održalo deset sjednica na kojima je raspravljalo u skladu sa svojim ovlastima 

definiranima Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Ugovorom između Hrvatske 

radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 

2017. godine. 

 

Imajući u vidu protek vremena, Vlada Republike Hrvatske predlaže  

Hrvatskome saboru da navedeno Izvješće za 2015. godinu primi na znanje, s obzirom na to da 

je u međuvremenu Programsko vijeće HRT-a podnijelo Hrvatskome saboru Izvješće i za 

2016. godinu. 

 

 

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. Ninu Obuljen 

Koržinek, ministricu kulture, dr. sc. Ivicu Poljička i Krešimira Partla, državne tajnike u 

Ministarstvu kulture, te Maricu Mikec, doc. dr. sc. Ivu Hraste Sočo, Blaža Žilića i Davora 

Trupkovića, pomoćnike ministrice kulture.   

 
 

 

 

  

                       PREDSJEDNIK 

 

 

               mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

 


