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HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 

PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a      
Zagreb, 23. prosinca 2019. godine  

 

 

HRVATSKI SABOR 

predsjednik Sabora 

gosp. Gordan Jandroković 

Trg sv. Marka 6 

10000 Zagreb 

 

 

Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije na temelju odredbe članka 26. stavka 4. Zakona o 

Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“ br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18) 

podnosi 

 

 

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 razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine 

 

      

1. Razdoblje izvještavanja 

 

Izvještajno razdoblje obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine.  

 

2. Članovi Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije  

 

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine 

Programsko vijeće HRT-a djelovalo je u sastavu: 

1. Zdravko Kedžo, za člana Programskog vijeća imenovan odlukom Hrvatskog sabora od 

12. prosinca 2014. godine, a dužnost predsjednika Programskog vijeća obnašao od 26. 

listopada 2016. godine do 12. prosinca 2018. godine, kada mu je istekao mandat.   
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2. Ivica Maštruko, za člana Programskog vijeća imenovan  odlukom Hrvatskog sabora 

od 12. prosinca 2014. godine. Mandat istekao 12. prosinca 2018. godine. 

3. Neda Ritz, za članicu Programskog vijeća imenovana odlukom Hrvatskog sabora od 

12. prosinca 2014. godine. Mandat istekao 12. prosinca 2018. godine.  

4. Aleksandar Milošević, za člana Programskog vijeća imenovan odlukom Hrvatskog 

sabora od 12. prosinca 2014. godine. Mandat istekao 12. prosinca 2018. godine. 

5. Maja Sever, članica Vijeća od  23. lipnja 2015. godine. Imenovana od strane novinara 

i drugih zaposlenika HRT-a koji kreativno sudjeluju u stvaranju programa. 

6. Dean Šoša, član Vijeća od 2. svibnja 2017. godine. Imenovan od strane novinara i 

drugih zaposlenika HRT-a koji kreativno sudjeluju u stvaranju programa.  

7. Nikola Baketa, za člana Programskog vijeća imenovan odlukom Hrvatskog sabora od 

10. veljače 2017. godine. Od 28. rujna 2017. obnaša dužnost dopredsjednika 

Programskog vijeća.  

8. Vlaho Bogišić, za člana Programskog vijeća imenovan odlukom Hrvatskog sabora od 

10. veljače 2017. godine. 

9. Ivica Lučić, za člana Programskog vijeća imenovan odlukom Hrvatskog sabora od 10. 

veljače 2017. godine. 

10. Robert Markt, za člana Programskog vijeća imenovan odlukom Hrvatskog sabora od 

10. veljače 2017. godine. 

11. Zorislav Lukić, za člana Programskog vijeća imenovan odlukom Hrvatskog sabora od 

10. veljače 2017. godine. 

 

Vijeće HRT-a ima 11 članova, od čega devet članova bira i razrješuje Hrvatski sabor, a dva 

člana Vijeća biraju i razrješuju novinari te drugi zaposlenici HRT-a koji kreativno sudjeluju u 

stvaranju programa HRT-a na način predviđen Zakonom o HRT-u i Statutom HRT-a iz 

redova zaposlenika HRT-a.  

 

3. Nadležnost i djelokrug rada Programskog vijeća HRT-a  
 

U skladu s člankom 24. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“ broj 137/10, 

76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 84/18), 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 nepoštovanja pisano upozorava Ravnateljstvo 

HRT-a i glavne urednike na HRT-u, a upozorenje dostavlja na znanje Nadzornom 

odboru HRT-a.  
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- 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 o prijedlogu programa rada HRT-a. 

 

- daje mišljenje o prijedlogu 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 druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom HRT-a.  

 

 

  

 

4. Povjerenik za korisnike usluga HRT-a  

 

U skladu s člankom 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 drugoj sjednici održanoj 29. ožujka 2011. godine donijelo 

Pravilnik o postupku imenovanja, djelokrugu rada i naknadi za rad povjerenika/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 urednike/ice.  Povjerenik/ica je dužan 

voditi evidencije o svim dobivenim pritužbama i prijedlozima. HRT je dužan na svojim 

službenim internetskim stranicama, na vidnom mjestu, otvoriti posebnu internetsku stranicu 

povjerenika/ice i objaviti kontakt povjerenika/ice te način na koji gledatelji, slušatelji i drugi 

korisnici usluga HRT-a mogu kontaktirati s povjerenikom/com. 

Za povjerenika za korisnike usluga HRT-a imenovan je Zvonko Šeb odlukom Programskog 

vijeća HRT-a, donesenom na 28. sjednici održanoj 25. svibnja 2015. godine, a na temelju 

provedenog javnog natječaja.   

Posebno ističemo kako povjerenik mora biti osoba koja je ugledni intelektualac, priznati 

umjetnik, stručnjak ili javni djelatnik koji se u javnom životu istaknuo zauzimanjem za 
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poštovanje demokratskih načela i vladavine prava, izgradnju i unapređenje najviših vrednota 

ustavnog poretka Republike Hrvatske, razvitak civilnog društva, obranu ljudskih prava i 

sloboda, promicanje kulture, znanosti i umjetnosti, kao i za zaštitu sloboda medija i 

izražavanja.  

U 2018. godini Programsko vijeće HRT-a raspravljalo je o Izvješću povjerenika za korisnike 

usluge HRT-a na dvije sjednice: 

- Na 52. sjednici Vijeća, održanoj 29. svibnja 2018. godine, Programsko vijeće  

prihvatilo je Godišnje izvješće povjerenika za korisnike usluga HRT-a o pritužbama i 

prijedlozima korisnika usluga HRT-a za 2017. godinu. 

- Na 57. sjednici Vijeća, održanoj 7. prosinca 2018. godine, Programsko vijeće 

prihvatilo je Izvješće povjerenika za korisnike usluga HRT-a o pritužbama i 

prijedlozima korisnika usluga HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 

2018. godine 

 

 

 

4.1 Godišnje izvješće o radu povjerenika za korisnike usluga HRT-a za 2018. godinu  

 

 

 

Programsko vijeće raspravljalo je o Godišnjem izvješću o radu povjerenika za korisnike 

usluga HRT-a za 2018. godinu na 58. sjednici Vijeća, održanoj 2. rujna 2019. godine, te u 

okviru navedene rasprave donijelo zaključak da Vijeće prihvaća Godišnje izvješće o radu 

povjerenika za korisnike usluga HRT-a za 2018. godinu.  

Metodologija izrade Godišnjeg izvješća povjerenika za korisnike usluga HRT-a temelji se na 

Pravilniku o postupku imenovanja, djelokrugu rada i naknadi za rad povjerenika za korisnike 

usluga HRT-a, te na odrednicama za rad povjerenika sadržanima u dokumentu „Standard i 

kvaliteta Hrvatske radiotelevizije“ koje je Programsko vijeće donijelo na sjednici održanoj 2. 

svibnja 2011. godine.  

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, s korisnicima usluga Hrvatske radiotelevizije i 

djelatnicima Hrvatske radiotelevizije u internoj komunikaciji elektroničkom poštom i 

telefonski ostvareno je 3.656 kontakata, to jest prosječno 15,8 u jednom radnom danu. 

Elektroničkom poštom ostvareno je 2.406 kontakata, a telefonom 1250. 

U odnosu na prethodnu godinu (u kojoj su ostvarena 3.803 kontakta), broj kontakata s 

korisnicima usluga HRT-a u 2018. godini smanjio se za 147, što je približno 4 posto. 

Prigovori i kritičke primjedbe bili su temom 561 kontakta, u 40 kontakata korisnici HRT-a 

iznosili su prijedloge za koje smatraju da bi unaprijedili ili obogatili programske sadržaje, a u 

59 kontakata izrazili su svoje zadovoljstvo i pohvalili pojedine programske dijelove, emisije, 

urednike i novinare.  
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Prikaz ostvarenih kontakata tijekom protekle četiri godine  

 

 

U izvještajnom razdoblju čak 60 posto svih kontakata odnosilo se na problematiku koja nije u 

djelokrugu povjerenika za korisnike usluga HRT-a. Naime, osim prigovora, kritičkih 

primjedaba te prijedloga i pohvala, ostvareno je i 2.196 kontakata čija osnovna tematika spada 

u djelokrug stručnih službi HRT-a i tvrtke Odašiljači i veze.  

Najviše takvih kontakata (992) odnosilo se na obvezu plaćanja mjesečne pristojbe. 

Prigovori, prijedlozi i pohvale korisnika usluga HRT-a  

Od 561 primljenih prigovora najviše ih se (120) odnosilo na nezadovoljstvo  uređivačkom 

koncepcijom (koncepcija i satnica emitiranja pojedinih programskih kanala, količina 

pojedinih sadržaja). Po brojnošću prigovora ističu se gledatelji koji smatraju da bi se saborske 

sjednice trebale prenositi u cijelosti, bez prekida prijenosa zbog nekog drugog događaja ili 

zbog emitiranja Vijesti. Televizijski gledatelji nezadovoljni su i završetkom prijenosa misnog 

slavlja prije nego ga oni smatraju konačnim. Dio korisnika smatra da je previše repriziranih 

emisija, neki smatraju da je previše religijskih sadržaja, a neki bi željeli više sporta. Učestale 

su primjedbe zbog neprenošenja nekih utakmica ili natjecanja. U informativnim emisijama, 

gledatelji prigovaraju uvrštavanju informacija o događajima za koje smatraju da su manje 

vrijedni od nekih drugih, ili smatraju da im je posvećen preveliki (ili nedovoljno velik) 
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prostor, odnosno određena neodgovarajuća pozicija unutar emisije. Drugi po brojnosti 

prigovora su prigovori na jezik i govor (85) koji se odnose na pismenost, poznavanje 

pravopisa i gramatike te prigovori na govor voditelja, novinara i urednika. Korisnici 

upozoravaju na nepravilne naglaske pojedinih riječi, na loš izgovor glasova č i ć, na 

nedovoljnu pismenost pojedinih novinara (ponekad i na nepoznavanje pravila koja se uče u 

osnovnoj školi), a prigovaraju i načinu govora pojedinaca, nedovoljnoj razumljivosti, lošoj 

rečeničnoj konstrukciji, nepotrebnom zastajkivanju, učestalom korištenju poštapalica, 

lokalizmima i slično.  

Treći po brojnosti su prigovori na uvredljiv sadržaj (82) pa je tako 75  korisnika izrazilo 

nezadovoljstvo najavom i prikazivanjem te promjenom termina filma „Ministarstvo ljubavi“. 

Slijede prigovori na netočne, nepotpune ili neobjektivne informacije (75) i neprofesionalnost 

(54) 

Osim toga, korisnici usluga HRT-a tijekom 2018. godine prigovarali su zbog odabira gostiju 

(28), neprimjerenog sadržaja (21), aljkavosti (19), neprimjerenog govora (15) i neažurnosti 

(14).  

 

 

 

Korisnici usluga HRT-a dostavljali su povjereniku i svoje prijedloge (40) za koje su smatrali 

da bi unaprijedili kvalitetu programskih sadržaja i pridonijeli gledanosti te slušanosti 

programa HRT-a.  
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Najviše pohvala (11) dobila je emisija „Nedjeljom u dva“ i njezin urednik Aleksandar 

Stanković, zatim Radio Sljeme (9) koji slušatelji najčešće hvale zbog odabira glazbe, te 

Filmski program (5). Korisnici hvale i Prvi program Hrvatskog radija (3)  i televizijsku 

emisiju „Dobro jutro, Hrvatska“ (3) te emisiju A strana (2).  

Pohvaljene su emisije „Treća dob“, „Intervju tjedna“ i „U sobi s pogledom“, i Religijski 

program.  

 

 

 

 

Detaljne informacije o iznesenim podacima nalaze se u Izvješću povjerenika za korisnike 

usluga HRT-a za 2018. godinu, koje je dio ovog Izvješća.  
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5. Sjednice Programskog vijeća HRT-a u 2018. godini   

 

U skladu s člankom 26. stavkom 4. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji Programsko vijeće 

sastaje se u pravilu jednom svaka tri mjeseca.  

U 2018. godini Programsko vijeće HRT-a održalo je osam sjednica na kojima je raspravilo  

35 točke dnevnog reda. 

Člankom 28. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji određeno je da je 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 drukčije određeno.  

Sjednicama Vijeća prisustvuju bez prava odlučivanja glavni ravnatelj HRT-a, predsjednik 

Nadzornog odbora HRT-a, glavni urednici na HRT-u te druge osobe na poziv predsjednika 

Vijeća. 

 

Usporedni prikaz sjednica Programskog vijeća u 2016., 2017. i 2018. godini  
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Redni 

broj 

Datum Status Dnevni red 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. 

sjednica 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 2. 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

redovita 

1. Ovjera zapisnika 49. sjednice 

Programskog vijeća HRT-a 

2. Rasprava o aspektima rada i oblicima 

komuniciranja Programskog vijeća 

HRT-a 

3. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a 

definiranih Ugovorom i Zakonom o 

HRT-u 

4. Davanje mišljenja o prijedlogu 

Programa rada HRT-a za 2018. godinu 

u skladu s člankom 26. stavkom 1. 

podstavkom 3. Zakona o HRT-u 

5. Komunikacija rada Programskog vijeća 

HRT-a s javnošću  

6. Razno  

 

 

51. 

sjednica 

 

 

10. 4. 2018. 

 

 

redovita 

 

1. Ovjera zapisnika 50. sjednice 

Programskog vijeća HRT-a 

2. Hrvatska glazba u programima HTV-a i 

HRA  

3. Izvješće o provedbi članka 11. Zakona 

o HRT-u za 2017. godinu 

4. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a 

definiranih Ugovorom i Zakonom o 

HRT-u 

5. Rasprava o Prijedlogu izmjena 

Poslovnika o radu Programskog vijeća 

HRT-a  

6. Razno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. 

sjednica 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 05. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

redovita 

1. Ovjera zapisnika 51. sjednice 

Programskog vijeća HRT-a 

2. Generička programska shema 2018.-

2022. 

3. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a 

definiranih Ugovorom i Zakonom o 

HRT-u 

4. Zbirno izvješće Vijeća za elektroničke 

medije o provedbi nadzora programa 

HRT-a u skladu sa Zakonom i HRT-u i 

Ugovorom između Hrvatske 

radiotelevizije i Vlade RH za razdoblje 

od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 

2017. godine  

5. Izvješće o proizvedenim, 

suproizvedenim i objavljenim 
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programima namijenjenim informiranju 

pripadnika nacionalnih manjina u 

Republici Hrvatskoj za 2017. godini.  

6. Godišnje Izvješće povjerenika za 

korisnike usluga HRT-a o pritužbama i 

prijedlozima korisnika usluga HRT-a za 

2017. godinu  

7. Razno 

 

 

 

53. 

sjednica 

 

 

04. 06.2018.   

 

 

hitna 

1. Rasprava o programskom sadržaju 

emitiranom dana 30. Svibnja 2018. 

godine na programskom kanalu HTV 1 

u emisiji Dobar dan, Hrvatska – 

gostovanje Igora Vukića  

 

 

54. 

sjednica 

 

29. 6. 2018.  

 

elektronička  

1. Davanje odobrenja na Izvješće o 

ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s 

Vladom RH u 2017. godini  

 

 

55. 

sjednica 

 

 

17. 9. 2018.  

 

 

redovita 

 

1. Ovjera zapisnika: 

- 52. sjednice  

- 53. hitne sjednice i 

- 54. elektronička sjednice Programskog 

vijeća  

2. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a 

definiranih Ugovorom i Zakonom o 

HRT-u  

3. Davanje mišljenja o prijedlogu Izvješća 

o radu (poslovanju) HRT-a za 2017. 

godinu sukladno članku 19.a stavku 6. 

Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji  

4. Prezentacija strateških projekata HRT-a 

u skladu s Ugovorom između HRT-a i 

Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 

od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 

2022. godine  

5. Izvješće o radu Programskog vijeća i 

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 

2017. do 31. prosinca 2017. u skladu s 

člankom 26. stavkom 1. podstavkom 4. 

Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji  

6. Razno  
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56. 

sjednica 

 

 

 

 

01.10. 2018.  

 

 

 

hitna 

 

 

 

1. Rasprava o ograničenjima u održavanju 

stabilnosti programa HRT-a 

 

 

 

 

 

57 

sjednica  

 

 

 

 

 

07.12.2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

redovita 

 

1. Ovjera zapisnika: 

- 55. sjednice  

- 56 hitne sjednice Programskog vijeća 

HRT-a 

2. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a 

definiranih Ugovorom i Zakonom o 

HRT-u 

3. Davanje mišljenja na Program rada 

HRT-a za 2019. godinu sukladno 

članku 26. stavku 1. podstavku 3. 

Zakona o HRT-u  

4. Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz 

Ugovora s Vladom RH za 1. 

Polugodište 2018. godine  

5. Izvješće Povjerenika za korisnike 

usluga HRT-a za za razdoblje od  01. 

siječnja do 30. lipnja 2018.   

6. Izvješće o radu Programskog vijeća i 

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 

2017. do 31. prosinca 2017. u skladu s 

člankom 26. stavkom 1. podstavkom 4. 

Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji  

7. Razno 
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6. Program rada HRT-a za 2018. godinu  

U skladu s člankom 23. stavkom 1. alinejom 4. i člankom 26. stavkom 1. alinejom 3. Zakona 

o HRT-u Programsko vijeće je na 50. sjednici održanoj 5. veljače 2018. godine raspravljalo  o 

prijedlogu programa rada HRT-a za 2018. godinu koji je rađen sukladno novom Ugovoru s 

Vladom RH. Glavne primjedbe Vijeća odnose se na getoizaciju programskih sadržaja kao što 

su kultura, umjetnost i znanost na HTV 3 iako takvi sadržaji moraju biti dostupni i na HTV 1 

kao općem programskom kanalu, zatim nedovoljna zastupljenost igranog programa,  

nedovoljno korištenje mreže hrvatskog radija za obradu tema koje sačinjavaju humanitarno-

solidarno korpus te nedostatak afirmativnih tema namijenjenih djeci i mladima. Smatraju da 

dokument dobro razrađuje ciljeve ali da nedostaju pokazatelji ostvarenju tih ciljeva pa ne 

mogu pratiti ostvarenje Programa rada.  Smatraju da bi naglasak trebao biti na realizaciji 

postavljenog programskog usmjerenja koje insistira na kvaliteti, neovisnosti i odgovornosti 

prema javnosti, te promicanju civilnog društva i demokratskih standarda, poštivanje 

različitosti i poticanje tolerancije. Zatim prigovara se nedovoljnoj zastupljenost tema o 

nacionalnim manjinama i multikulturalizmu i antifašizmu kao jednoj od temeljnih ustavnih 

vrednota. Smatraju da HRT mora imati čvrstu generičku shemu koja će biti stabilna a ne da se 

mijenja iz godine u godinu. 

 

 7. Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH za 2018. godinu  

 

2018. godine je prva godina u kojoj se primjenjuje novi Ugovor s Vladom RH za razdoblje 

2018.-2022. godine.  

 U skladu s člankom 101. navedenog Ugovora s Vladom  Republike Hrvatske HRT je 

obvezan izvješćivati o provedbi Ugovora.  

Sukladno navedenome, Programsko vijeće HRT-a je na svojoj 57. sjednici održanoj 7. 

prosinca 2018. godine raspravljalo o Izvješću o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s 

Vladom RH za prvo polugodište 2018. godine.  Pojedini članovi Vijeća su iznijeli svoje 

primjedbe na navedeno Izvješće. Neki članovi su primijetili da su najveća odstupanja u 

udjelima programskih sadržaja koji se odnose na umjetnost i kulturu te se nadaju da će to biti 

nadoknađeno do kraja sljedećeg izvještajnog razdoblja. S obzirom da su primijećene neke 

greške u tablicama u Izvješću Vijeće je donijelo zaključak kojim traže da se navedene greške 

isprave i Izvješće ponovo dostavi Vijeću.  

Na 58. sjednici Vijeća, održanoj 2. rujna 2019. godine, Vijeće je raspravljalo o Izvješću o 

ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH za 2018. godinu. Najveći broj primjedbi 

odnosi se na odstupanja programskih udjele iz područja umjetnosti i kulture. Smatraju da je 

uprava u ostvarenju udjela s područja umjetnosti i kulture najznačajnija uloga HRT-a kao 

javne televizije te se treba voditi više računa da se ti udjeli doista i ostvare. Zatim se 

prigovaralo pozicioniranju vijesti u središnjem „Dnevniku“. Smatraju da moraju postojati 
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određeni kriteriji po kojima se nešto objavljuje u programima HRT-a, ne samo po redoslijedu 

već  i kriterijima što se uopće smatra vrijednim objave. Nadalje, budući da  Hrvatska 

radiotelevizija kao javna televizija ima najveći utjecaj na to kako se hrvatski jezik govori u 

društvu smatraju da sukladno tome mora imati i najveću odgovornost pa bi trebala više 

poraditi na tome da se izbjegnu neke jezične pogreške u programima. Navedeno Izvješće, 

Vijeće je primilo na znanje uz primjedbe koje su iznesene na sjednici.  

Programsko vijeće HRT-a na svakoj je sjednici raspravljalo o praćenju ispunjavanja obveza 

HRT-a, što je definirano Zakonom o HRT-u i Ugovorom s Vladom Republike Hrvatske.  

U sklopu ove točke dnevnog reda članovi Vijeća postavili su brojna pitanja koja su se 

odnosila na pojedinačne prigovore, uočena kršenja Zakona o HRT-u i Ugovoru s Vladom RH, 

zatim kršenje određenih etičkih, profesionalnih, novinarskih i ostalih standarda u pojedinim 

emisijama HRT-a, probleme organizacije te probleme poslovanja koji se izravno odražavaju 

na odvijanje programa i slično. 

Vijeće je raspravljalo i o ulozi Programskog vijeća HRT-a te odnosu HRT-a prema njemu 

upozoravajući 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 ponovno konstatira da su prijedlozi, 

primjedbe i sugestije njegovih članova upućivani na sjednicama Vijeća ravnatelju programa i 

urednicima programskih kanala HRT-a uglavnom bili ignorirani. S obzirom na to da Zakon o 

HRT-u ne daje Programskom vijeću nikakve izravne ovlasti, ono 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 ono smatra da je potrebno osigurati bolju koordinaciju u planiranju sadržaja 

i strategije pojedinih programskih kanala te napraviti bolje profiliranje kanala u skladu s 

Ugovorom s Vladom RH.  Članovi Vijeća zauzimali su se za kulturni i civilizirani dijalog u 

emisijama javne televizije upozoravajući na problem toksičnih komentatora u programima 

HTV-a. Upozoravali su na potrebu da se u emisijama uživo više povede računa o odabiru 

gostiju i izgovorenim riječima gosta koje nisu primjerene javnom medijskom servisu te da se 

u tom smislu i izrade određene smjernice za novinare i urednike emisija koje će se poštovati 

na razini kuće u takvim situacijama, a u svrhu zaštite HRT-a.  

 

Također, više puta je istaknuto kako je Hrvatski radio nerijetko zapostavljen u okviru „kuće“ 

premda su njihovi programski sadržaji nerijetko ocjenjivani kao kvalitetni i primjereni ulozi 

javnog servisa. 

 

                                                                              PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a 

 

 dr.sc. Zdravko Kedžo, po ovlaštenju Programskog vijeća  
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PRILOZI: 

1. zapisnici sa sjednica Programskog vijeća HRT-a u 2018. godini 

 

2. izvještaj Povjerenika za korisnike usluga HRT-a za 2018. godinu 

 

3. Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH za 2018. godinu  
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