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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 2016. do 31. prosinca 2016. godine, koje je predsjedniku Hrvatskoga 
sabora sukladno odredbi članka 26. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji ("Narodne 
novine", broj 137/10, 76/12, 78/16 i 46/17) dostavilo Programsko vijeće HRT-a, aktom od 
29. lipnja 2017. godine.
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Zagreb, 29. lipnja 2017. godine

HRVATSKI SABOR 
n/p predsjednika Sabora 
g. Gordan Jandroković

PREDMET: Izvješće 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 mandatno razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine.

dostavlja se

Poštovani,

u skladu s člankom 26. stavkom 4. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji {Narodne novine br. 
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 2017. godine, Programsko 
vijeće HRT-a dostavlja Izvješće 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 mandatno razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.

S poštovanjem.

PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a 
Predsjednik

dr.sc. Zdravko Kedžo
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Hrvatska radiotelevizija

IZVJEŠĆE
o radu Programskog vijeća HRT-a 

i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih 
Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske 

radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za mandatno 
razdoblje od 1. siječnja 2016. - 31. prosinca 2016. godine

Zagreb, lipanj 2017. godine



SAZIV PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2016, godine do 31. prosinca 2016. godine 
Programsko viječe IIRT-a djelovalo Je u sastavu od;

Bruno Kragić. za Člana Programskog vijeća imenovan je Odlukom Hrvatskog sabora 
26. listopada 2012. godine, a dužnost predsjednik Programskog vijeća HRT-a obna.šao 
je u razdoblju od 12. siječnja 2015. godine do 26. listopada 2016. godine, kada mu je 
istekao četverogodišnji mandat.

1.

Zoran Šangut, za člana Programskog vijeća imenovan je Odlukom Hrvatskog sabora 
26. listopada 2012. godine, a dužnost dopredsjednik Programskog vijeća HR'I'-a 
obnašao je od 12. siječnja 2015. godine do 26. listopada 2016. godine kada mu je 
istekao četverogodišnji mandat.

2.

Arsen Oremović, za člana Programskog vijeća imenovan je Odlukom Hrvatskog 
sabora 26. listopada 2012. godine. Mandat mu je istekao 26. listopada 2016. godine.

3.

Josip Jelić, za člana Programskog vijeća imenovan je Odlukom Hrvatskog sabora 26.
li.stopada 2012. godine. Mandat mu je istekao 26. listopada 2016, godine.

4.

Sanja Ravlić, za Članicu Programskog vijeća imenovana je Odlukom Hrv'atskog sabora 
26. listopada 2012. godine. Mandat joj istekao 26. listopada 2016. godine.

5.

Zdravko Kedžo, za člana Programskog vijeća imenovan je odlukom Hrvatskog sabora 
od 12. prosinca 2014. godine, a dužnost predsjednika Programskog vijeća obnaša od 
26. listopada 2016. gođine.

6.

Ivica Maštruko, za člana Programskog vijeća imenovan je odlukom Hrvatskog sabora 
od 12. prosinca 2014. godine,

7.

Neda Ritz, za članicu Programskog vijeća imenovana je odlukom Hrvatskog sabora od
12. prosinca 2014. godine

8.

Aleksandar Milošević, za člana Programskog vijeća imenovan je odlukom Hrvatskog 
sabora od 12. prosinca 2014, godine.

9.

10. Joz-o Barišić, član Vijeća od 5. travnja 2013. godine. Imenovan od strane novinara i 
drugih zaposlenika HRT-a koji kreativno sudjeluju u stvaranju programa.

11. Maja Sever, članica Vijeća od 23. lipnja 2015. godine. Imenovana od strane novinara 
i drugih zaposlenika HRT-a koji kreativno sudjeluju u stvaranju programa.
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NADLEŽNOST I DJELOKRUG Ry\DA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a

U skladu s Člankom 24. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine” broj 137/10 i 
76/12), Programsko vijeće HRT-a zastupa i štiti interes javnosti provođenjem nadzora 
programa i unapređenjem radijskog i audiovizualnog programa, te drugih audio i 
audiovizualnih te multimedijskih usluga.

Člankom 26. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji određeno je da Vijeće:

- Prati provedbu programskih načela i obveza utvrđenih Zakonom i Ugovorom iz članka
13. Ovoga Zakona te u slučaju njihova nepoštivanja pisano upozorava Ravnateljstvo 
HRT-a i glavne urednike na HRT-u, a upozorenje dostavlja na znanje Nadzornom 
odboru HRT-a.

Uređuje način utvrđivanja sadržaja i teksta programskih obveza HRT-a iz članka 13. 
Stavka 3. Ovog Zakona i održavanja javne rasprave HRT-a na prijedlog Ravnateljstva 
HRT-a, uz odobrenje Vijeća za elektroničke medije.

Daje mišljenje na prijedlog programa rada HRT-a.

Daje mišljenje na prijedlog Ugovora iz članka 13. ovog Zakona koji nakon završetka 
javne rasprave utvrdi Glavni ravnatelj HRT-a.

Imenuje povjerenika za korisnike usluga HRT-a.

Donosi poslovnik o svom radu.

Obavlja i dmge poslove sukladno Zakonu i Statutu IIRT-a.

POVJERENIK ZA KORISNIKE USLUGA HRT-a

Sukladno članku 32. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji Programsko vijeće HRT-a imenuje 
povjerenika za korisnike usluga HRT-a koji je zadužen za razmatranje pritužbi i prijedloga 
gledatelja, slušatelja i drugih korisnika usluga HRT-a.

Povjerenik dva puta godišnje podnosi izvješće Vijeću HRT-a koje je dužno o tome 
raspravljati na prvoj sljedećoj sjednici.

Programsko vijeće je na svojoj 2. sjednici održanoj 29. ožujka 2011. godine donijelo Pravilnik 
0 postupku imenovanja, djelokrugu rada i naknadi za rad povjercnika/ce za korisnike usluga 
HRT-a.

Povjerenik/ica razmatra pritužbe i prijedloge gledatelja, slušatelja i drugih korisnika usluga 
HRT-a i o tome redovito obavještava Vijeće i glavne urednikc/ice. Povjerenik/ica je dužan 
voditi evidencije o svim dobivenim pritužbama i prijedlozima. HRT je dužan na svojim
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službenim intemetskim stranicama, na vidnom mjestu, otvoriti posebnu stranicu 
Povjerenika/ice i objaviti kontakt Povjercnika/ice, te način na koji gledatelji, slušatelji i drugi 
korisnici usluga HRT-a mogu kontaktirati s Povjerenikom/icom.

Za Povjerenika za korisnike usluga HRT-a, imenovanje Zvonko Šeb, Odlukom Programskog 
vijeća HRT-a, donesenoj na 28. sjednici održanoj 25. svibnja 2015. godine, a na temelju 
provedenog javnog natječaja.

U 2016. godini. Programsko vijeće HRT-a je raspravljalo o Izvješću Povjerenika za korisnike 
usluge IIRT-a na tri sjednice:

- Na 36. sjednici Vijeća održanoj 11. travnja 2016. godine. Programsko vijeće je 
prihvatilo Izvješće Povjerenika za korisnike usluga HRT-a između dviju sjednica (u 
razdoblju od 13. listopada 2015. do 31. ožujka 2016. godine).

- Na 37,sjednici Vijeća održanoj 17. svibnja 2016, godine. Programsko vijeće je 
prihvatilo Izvještaj o radu Povjerenika o pritužbama i prijedlozima korisnika usluga 
HRT-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

- Na 40. sjednici Vijeća, održanoj 21. listopada 2016. godine, Programsko vijeće je 
prihvatilo Izvještaj Povjerenika za korisnike usluga HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 
2016. do 30. lipnja 2016. godine.

SJEDNICE PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-A U 2016. GODINI

Sukladno članku 26, stavku 4. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji Progrjimsko vijeće sastaje se 
u pravilu jednom svaka tri mjeseca.

U 2016. godini. Programsko vijeće HRT-a održalo je 8. sjednica na kojima je raspravilo 32. 
točaka dnevnog reda.

Člankom 28. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji određeno je daje rad Vijeća javan, a člankom 
30. Zakona o HRT-u da Vijeće pravovaljano donosi odluke većinom glasova ukupnog broja 
članova Vijeća HRT-a. osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Sjednicama Vijeća prisustvuju bez prava odlučivanja Glavni ravnatelj IIRT-a, predsjednik 
Nadzornog odbora HRT-a, glavni urednici na HRT-u te druge osobe na poziv predsjednika 
Vijeća.
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Status Dnevni redRedni broj Datum
1. Izvješće o radu Programskog vijeća za 2014. 

godinu
2. Praćenje programskih obveza i rad

Programskog vi jeća HRT-a_________________
1. Očitovanje na dopis Nadzornog odbora HRT-a 

od 4. ožujka 2016
2. Razno

26.siječnja redovna 
2016.

34. sjednica

i 35. sjednica 8. ožujka i hitna 
2016.

1. Ovjera zapisnika 33., 34. i 35, sjednice 
Programskog vijeća I IRT-a

2. Izvješće Povjerenika za korisnike usluga HRT- 
a o pritužbama i prijedlozima korisnika usluga 
HRT-a

3. Izvješće o provedbi članka II. Stavka 1. 
Zakona o HRT-u u razdoblju od 1. siječnja 
2015. -31. prosinca 2015. godine,

4. Aktualne teme: praćenje ispunjavanja
programskih obveza HRT-a definiranih 
Ugovorom i Zakonom o HRT-u

5. Razno

11. travnja redovna 
2016.

36. .sjednica

1. Ovjera zapisnika 36, sjednice Programskog 
vijeća HRT-a

2. Mišljenje na prijedlog Rebalansa Programa 
rada za 2016, godinu

3. Infomiacija o zaključku Hrv’atskog sabora o 
neprihvaćanju Izvješća o radu Program.skog 
vijeća IIRT-a i o provedbi programskih načela 
i obveza HRl’-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i

37. sjednica 17. svibnja 
2016.

redovna

Ugovorom između HRT-a i Vlade Republike 
Hrvatske za mandatno razdoblje od 1. siječnja 
2014. godine do 31. prosinca 2015. godine.

4. Izvještaj o radu Povjerenika za korisnike 
usluga HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2015. 
do 31. prosinca 2015. godine.

5. Ljetna programska shema 2016. godine
6. Aktualne teme: praćenje i.spunjavanja

programskih obveza HRT-a definiranih 
Ugovorom i Zakonom o IIRT-u._____________

1. Davanje odobrenja na Izvješće o ostvarenju 
ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH u 
2015. godini

2. Razno

■ 38. sjednica 30. svibnja 
2016.

redovna

1. Ovjera zapisnika 37. i 38. sjednice
Programskog vijeća HRT-a

2. Davanje mišljenja o prijedlogu Izvješća o radu 
(poslovanju) HRT-a za 2015. godinu

3. Predstavljanje jesenske programske sheme
4. Informacija pokretanju postupka izmjene 

Ugovora između HRT-a i Vlade RH
5. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a

39. sjednica 15. rujna 
2016.

redovna
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definiranih Ugovorom i Zakonom o HRT-u
40. 21. redovna 1. Ovjera zapisnika 39. sjednice Programskog I 

vijeća HRT-a
2. Izvješće 0 radu Programskog vijeća HRT-a i i

0 provedbi programskih načela i obveza 
utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom 
između Hrvatske radiotelevizije i Vlade 
Republike Hrvatske za mandatno razdoblje od
1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.

3. Izvještaj Povjerenika za korisnike usluga
HRT-a za razdoblje od i. siječnja 2016. do 
30. lipnja 2016. godine |

4. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a
definiranih Ugovorom i Zakonom o HRT-u '

5. Zahtjev za razrješenje predsjednika
Programskog vijeća i izbor novog 
predsjednika Vijeća !

6. Razno i

listopada j 
2016.

sjednica

!

6. prosinca 
2016.

redovna41.
1. Ovjera zapisnika 40. sjednice Programskog 

vijeća HRT-a
2. Davanje mišljenja na prijedlog Programa rada 

HRT-a za 2017. godinu sukladno članku 26. 
stavku 1. alineji 3. Zakona o HRT-u

3. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a 
definiranih Ugovorom i Zakonom o HRT-u

4. Razno

sjednica

U nastavku je pregled najvažnijih tema koje su raspravljane na sjednicama Vijeća uz 
napomenu kako sc detaljnije rasprave o pojedinim temama i pitanjima mogu pročitati u 
zapi.snicima koje čine sastavni dio ovog Izvješća.

Izvješće o nruvedbi članka 11. Zakona o BRT-u

Člankom 11, Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji određeno je:

(1) Najmanje 15% svojeg godišnjeg programskog proračuna, HRT je dužan osigurati za 
nabavu europskih djela neovisnih proizvođača, od čega polovina tih sredstava mora hiti 
namijenjena za djela proizvedena izvorno na hrvatskom jeziku.

(2) Mjerila i postupak za odabir programa iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se općim 
uvjetima poslovanja HRT-a koja se objavljuju na iniernetskoj stranici HRT-a.
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(3) Izvješće o provedbi odredbe stavka 1. Ovog Članka Glavni ravnatelj HRT-a dostavlja 
Programskom vijeću HRT-a i Vijeću za elektroničke medije najkasnije do 31. ožujka za 
prethodnu godinu.

Glavni ravnatelj HRT-a u ožujku 2016. godine dostavio je Programskom vijeću Izvješće o 
provedbi članka 11. stavka 1. Zakona o HRT-u za razdoblje od 1. siječnja 2015. đo 31. 
prosinca 2015. godine, čime je ispunio obvezu iz članka 11. stavka 3. Zakona o HRT-u.

0 navedenom Izvješću, Vijeće je raspravljalo na svojoj 36. sjednici koja je održana 6. travnja 
2016, godine, te je Vijeće donijelo zaključak da ga prima na znanje.

Izvještaj Povjerenika za korisnike usluga HRT-a

Sukladno članku 32. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji Programsko vijeće HRT-a imenuje 
povjerenika za korisnike usluga HRT-a koji je zadužen za razmatranje pritužbi i prijedloga 
gledatelja, slušatelja i drugih korisnika usluga HRT-a.

Povjerenik dva puta godišnje podnosi izvješće Vijeću HRT-a koje je dužno o tome 
raspravljati na prvoj sljedećoj sjednici.

U 2016. godini. Programsko vijeće HRT-a je raspravljalo o Izvješću Povjerenika za kori.snike 
usluge HRT-a na tri sjednice:

- Na 36. sjednici Vijeća održanoj 11. travnja 2016. godine. Programsko vijeće je 
prihvatilo Izvješće Povjerenika za korisnike usluga HRT-a između dviju sjednica (u 
razdoblju od 13. listopada 2015. do 31. ožujka 2016. godine).
Na 37,sjednici Vijeća održanoj 17. svibnja 2016. godine. Programsko vijeće je 
prihvatilo Izvještaj o radu Povjerenika o pritužbama i prijedlozima korisnika usluga 
HRT-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

- Na 40. sjednici Vijeća, održanoj 21. listopada 2016. godine. Programsko vijeće je 
prihvatilo Izvještaj Povjerenika za korisnike usluga HRl'-a za razdoblje od 1. siječnja 
2016. do 30. lipnja 2016. godine.

Programsko vijeće HRT-a u 2016. godini je davalo punu podršku radu Povjerenika za 
korisnike usluga HRT-a te u više navrata upozoravalo Glavnog ravnatelja HRT-a i 
Ravnateljstvo HRT-a da analizira prikupljene primjedbe gledatelja i slušatelja kako bi se 
opravdane učestale primjedbe uzele u obzir prilikom proiz\'odnje programa.

Izvještaji Povjerenika za korisnike usluga u prilogu.

Program rada HRT-a za 2016, godinu

Sukladno Članku 23. stavku 1. alineji 4. i članku 26. stavku 1. alineji 3. Zakona o HR'F-u, 
Programsko vijeće je na 41. sjednici održanoj 6. prosinca 2016, godine, raspravljalo o 
prijedlogu Programa rada HRT-a za 2017. godinu.
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u raspravi je istaknuta potreba suradnje i razumijevanja između Ravnateljstva HRT-a, 
Nadzornog odbora HRT-a i Programskog vijeća HRT-a kako bi se osiguralo da poslovno 
iskustvo i ekspertna zuanja svih dionika osiguraju održivost i uspjeh HRT-a za budućnost.

Slijedom toga. Programsko vijeće nakon što je razmotrilo Prijedlog Programa rađa za 2017. 
godinu dalo je pozitivno mišljenje o Programu rada HRT-a za 2017. godinu.

Izvješće 0 ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora .s Vladom Republike Hrvatske

Sukladno članku 106. Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske 
za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31, prosinca 2017. godine, HRT je obvezan svake godine, 
nakon prv-e godine primjene Ugovora, najkasnije do 1. lipnja, podnijeti godišnje izvješće koje 
su odobrili Programsko vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a u kojemu se izvješćuje u kojoj 
mjeri su ostvareni ciljevi i obveze iz ovoga Ugovora u prethodnoj godini.

Programsko vijeće HRT-a je na svojoj 38, sjednici održanoj 30, svibnja 2016. godine 
raspravljalo o davanju odobrenja na Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s 
Vladom Republike Hrvatske za 2015. godinu te donijelo sljedeći zakljućak;

Pru^ramsko vijeće HRT-a, a u vezi s Izvješćem HRT-a a ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s 
Vladom RH u 20 J 5., koje HRT u skladu s č.l. 106. Ugovora podnosi Vladi RH Jedanput godišnje uz 
odobrenje Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora, kako bi Je izvijestilo koliko se ostvaruju 
ciljevi i obveze iz Ugovora te kako .se ispunjavaju zadana programska načela i obveze, u skladu sa 
svojom zadaćom da zastupa i štiti interes javnosti provođenjem nadzora programa te da prati 
provedbu programskih načela i obveza utvrđenih zakonom i Ugovorom s Vladom RH zaključilo je 
da Vijeće ne moje dati pozitivno mišljenje na hviešće o ostvarenju ciljeva i obveza iz U zovom .v 
Vladom RH u 2015. sodinl

Elektroničkim izjašnjavanjem članova Programskog vijeća 31. svibnja 2017. godine usvojen 
je sljedeći zaključak:

Elektroničkim izjašnjavanjem 31. svibnja 2016. Programsko vijeće HRT-a je u vezi s hvje.šćem HRT-u 
o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladam RH u 2015. koje HRT u skladu s čl 106. Ugovora 
podnosi Vladi RH jednom godišnje uz odobrenje Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora 
HRT-a odobrilo tekst Izvješća.

Viječe je zaključilo da je u ispunjavanju kvantitativnih obveza zadanih Ugovorom došlo do odstupanja 
od postotnih programskih kvota predviđenih Ugovorom i to znatnije u programima HTV }, HTV 2, 
HTV 3 i HTV 4 te nije dah pozitivno mišljenje o samom ispunjavanju programskih načela i obveza iz 
Ugovara.

Vijeće također ponavlja Ja je potrebna žurna revizija Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i 
Vlade RH
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PRAĆENJE ISPUNJAVANJA OBVEZA DEFINIRANIH ZAKONOM I UGOVOROM

Programsko vijeće HRT-a je na svakoj sjednici raspravljalo o praćenju ispunjavanju obveza 
HRT-a definirani Zakonom o HRT-u i Ugovorom s Vladom Republike Hrvatske.

U sklopu ove točke dnevnog reda, članovi Vijeća su postavili brojna pitanja koja su se 
odnosila na pojedinačne prigovore, uočena kršenja Zakona o HRT-u i Ugovoru s Vladom RH, 
zatim etička načela, probleme organizacije te probleme poslovanja koje se izravno odražavaju 
na odvijanje programa i slično.

Vijeće je raspravljalo i o ulozi Programskog vijeća HRT-a te odnosu HRT-a prema Vijeću 
ukazujući na znatno sužene ovlasti Vijeća u odnosu na prijašnje zakone, ali i ističući važnost 
Programskog vijeća HRT-a kao jednog od tijela HRT-a čija je osnovna uloga zastupati i štititi 
interes javnosti. Vijeće sa žaljenjem konstatira da su prijedlozi, primjedbe i sugestije članova 
Vijeća upućivani na sjednicama Vijeća ravnatelju programa i urednicima programskih kanala 
HRT-a uglavnom bili ignorirani. S obzirom da Zakon o HRT-u ne daje Programskom vijeću 
nikakve izravne ovlasti. Programsko vijeće smatra da bi se u budućim izmjenama Zakona o 
Hrvatskoj radioteleviziji svakako moralo uzeti u obzir i redefiniranje ovlasti Programskoga 
vijeća.

Vijeće je u okviru svojih nadležnosti upozoravalo na određene propuste zastupajući principe 
javne televizije te Vijeće smatra kako je potrebno osigurati bolju koordinaciju u planiranju 
sadržaja i .strategije pojedinih programskih kanala te napraviti bolje profiliranje kanala 
sukladno Ugovoru s Vladom RH. Pri tom je često ukazivano na učestalu praksu -- potrebu da 
sve gura na HTV 1 (Dnevnik, Otvoreno, Hrvatska uživo...,) iako HRT ima svojevrsni 
",specijalizirani“ kanal (HTV 4) koji bi trebao biti cjelodnevni „news kanal“ u punom smislu 
te riječi.

Također, više puta je istaknuto kako je Hrvatski radio nerijetko zapostavljen u okviru „kuće" 
premda su njihovi programski sadržaji nerijetko ocijenjtvani kao kvalitetni i primjereni ulozi 
javnog ser\'isa.

Posebno mjesto u raspravama Programskog vijeća je zauzimala tema (ne)pismenosti u 
programima Hrv'atskog radija i Hr\'atske televizije podcrtavajući kako sc najveći broj 
primjedbi gledatelja i slušatelja upućenih Povjereniku za korisnike usluga IIRT-a odnose 
upravo na „nepismenost" na HR T-u, i to osobito u informativnim programima- Misli se, pri 
tom, prv’enstveno na uporabu hrvatskog književnog jezika stoje, između o.stalog, i zakonska 
obaveza. Često je u tom svijetlu spominjan Savjet za jezik i govor koje djeluje na HR T-u u 
sastavu kojeg su iznimni stručnjaci ali se rezultati rađa tog tijela ne vide, niti čuju u 
programima HRT-a, Istaknuto je kako se u fokusu rada HRT-a kao javnog servisa neprestano 
mora nalaziti pismenost u svakom smislu: jezičnom, medijskom,etičkom....

Na kraju, ono što je u potpunosti obilježilo 2016.godinu, a lime stvorilo i nemale probleme u 
radu i Programskog vijeća, je dosad nezabilježena institucionalno-upravljačka kriza na svim
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razinama kuće, od samog vodstva do gotovo svih uredničkih i upravljačkih funkcija gdje su se 
odgovorne osobe mijenjale nerijetko od sjednice đo sjednice Vijeća. Sve to je, razumljivo, 
znanto utjecalo na neprihvatljivo neprofiliranje programskih kanala HRT-a, neimanje čvrstih i 
prepoznatljivih programskih shema i, dakako, na samu kvalitetu programskih sadržaja.

PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a 
Predsjednik Programskog vijeća HR'f-a

dr.sc. Zdravko Kedžo

i

PRILOZI:

1. Zapisnici sa sjednica Programskog vijeća HRT-a u 2016. godini

2. Izvještaj Povjerenika za korisnike usluga HRT-a za 2016. godinu

3. Izvješće o ostvarenju ciljeva i obvezn iz Ugovora s Vladom RH za 2016. godinu
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Prijedlog 

 

 

 

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 2016. do 31. prosinca 2016. godine - mišljenje Vlade 

 

Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021-12/17-09/50, urbroja: 65-17-03, od 4. 

srpnja 2017. 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 2016. do 31. prosinca 2016. godine, daje 

sljedeće 

 

 

M I Š L J E N J E 

 

 

Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati 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 2016. do 31. prosinca 2016. godine, 

koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijelo Programsko vijeće HRT-a, aktom od 29. 

lipnja 2017. godine. 

 

 Uvidom u predmetno Izvješće utvrđeno je da je Programsko vijeće HRT-a u 

2016. godini održalo osam sjednica na kojima je raspravljalo u skladu sa svojim ovlastima 

definiranima Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Ugovorom između Hrvatske 
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radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 

2017. godine. Programsko vijeće HRT-a je u 2016. godini raspravljalo o Izvješću o provedbi 

članka 11. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji za razdoblje od 1. siječnja 2015. 

godine do 31. prosinca 2015. godine, Izvješću Povjerenika za korisnike usluga HRT-a, 

Izvješću HRT-a o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i 

Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 

2016. godine, te o Prijedlogu programa HRT-a za 2017. godinu.  

 

Uzimajući u obzir sve aktivnosti Programskog vijeća HRT-a, Vlada Republike 

Hrvatske je mišljenja da su kroz obavljene aktivnosti ispunjene zakonske obveze ovoga tijela 

u zadovoljavajućoj mjeri, te da se navedeno Izvješće može prihvatiti. 

 

 

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 

 

 

 


