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HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 

PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a      
Zagreb, 9. studenoga 2020. 

 

 

HRVATSKI SABOR 

predsjednik Hrvatskog sabora 

gosp. Gordan Jandroković 

Trg sv. Marka 6 

10 000 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 2019. do 31. prosinca 2019. 

 

      

1. Razdoblje izvještavanja 

 

Izvještajno razdoblje obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.  

 

2. Članovi Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije  

 

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine 

Programsko vijeće HRT-a djelovalo je u sastavu: 

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

10. veljače 2017. godine. Od 28. rujna 2017. do 14. studenog 2019. obnašao dužnost 

dopredsjednika Programskog vijeća.  

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

10. veljače 2017. godine. 
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3. Ivica Lučić, za člana Programskog vijeća imenovan odlukom Hrvatskog sabora od 10. 

veljače 2017. godine. 

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

10. veljače 2017. godine. 

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

10. veljače 2017. godine. 

6. Maja Sever, obnašala dužnost članice Vijeća od 23. lipnja 2015. do 23. lipnja 2019. 

godine. Imenovana od strane novinara i drugih zaposlenika HRT-a koji kreativno 

sudjeluju u stvaranju programa. 

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

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

8. Lidija Gašparović, za članicu Vijeća imenovana odlukom Hrvatskog sabora od 12. 

srpnja 2019. godine. 

9. Zdravko Kedžo, za člana Vijeća, u drugom mandatu, imenovan odlukom Hrvatskog 

sabora od 12. srpnja 2019. godine. 

10. Stipe Alfier, član Vijeća od 15. studenog 2019. godine. Imenovan od strane novinara i 

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

 

Iako, u skladu sa Zakonom o HRT-u, Programsko vijeće HRT-a ima 11 članova, u 

izvještajnom razdoblju Vijeće nije djelovalo u punom sastavu budući da je u prosincu 2018. 

godine istekao mandat četvorici članova Vijeća, a Hrvatski sabor je tek 12. srpnja 2019. 

godine donio Odluku o izboru dvaju članova Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije od 

četiri člana koja su nedostajala. U lipnju 2019. godine istekao je mandat članici Vijeća iz 

redova novinara i kreativnih zaposlenika, a novi predstavnik izabran je tek u studenom 2019. 

godine, što znači da je Vijeće nekoliko mjeseci djelovalo na granici rubnog kvoruma za 

donošenje pravovaljanih odluka i održavanje sjednica.  

Naime, na temelju Zakona o HRT-u 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, a Vijeće odluke donosi većinom od ukupnog broja članova.  

 

 

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: 

 



 
 
 

4 
 

- 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, 

 

- 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 evidenciju o svim dobivenim pritužbama i prijedlozima. HRT je dužan na svojim 

službenim internetskim stranicama, na vidnome 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. 

U izvještajnom razdoblju povjerenik za korisnike usluga HRT-a bio je Zvonko Šeb koji je 

imenovan odlukom Programskog vijeća HRT-a 25. svibnja 2015. godine, na mandat od četiri 

godine. Povjereniku za korisnike usluge HRT-a mandat je istekao 25. svibnja 2019. godine, a 
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zbog nemogućnosti sazivanja sjednica Vijeća u izvještajnom razdoblju, povjerenik nije 

djelovao do kraja izvještajnog razdoblja. Vijeće je na svojoj 58. sjednici 2. rujna 2019. g., 

prvoj sjednici u navedenom izvještajnom razdoblju, donijelo odluku o pokretanju postupka za 

izbor povjerenika za korisnike usluga HRT-a provođenjem javnog natječaja.  

Povjerenik mora biti osoba koja je ugledni intelektualac, priznati umjetnik, stručnjak ili javni 

djelatnik koji se u javnom životu istaknuo zauzimanjem za poštovanje demokratskih načela i 

vladavine prava, izgradnju i unapređenje najviših vrijednosti ustavnog poretka Republike 

Hrvatske, razvoj civilnog društva, obranu ljudskih prava i sloboda, promicanje kulture, 

znanosti i umjetnosti, kao i za zaštitu sloboda medija i izražavanja.  

U 2019. godini Programsko vijeće HRT-a raspravljalo je o Izvješću povjerenika za korisnike 

usluge HRT-a samo na jednoj sjednici, i to: 

- na 58. sjednici Vijeća, održanoj 2. rujna 2019. godine Programsko vijeće prihvatilo je 

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

korisnika usluga HRT-a za 2018. godinu. 

 

 

 

4.1 Godišnje izvješće o radu povjerenika za korisnike usluga HRT-a za 2019. godinu  

 

 

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

usluga HRT-a za 2019. godinu na 65. sjednici Vijeća, održanoj 15. lipnja 2020. godine, te u 

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

povjerenika za korisnike usluga HRT-a za 2019. godinu iako se predmetno Izvješće zapravo 

odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2019. do 24. svibnja 2019., kada je povjereniku istekao 

mandat, a u preostalom izvještajnom razdoblju nije bilo povjerenika.  

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.  

U izvještajnom razdoblju koje obuhvaća 144 kalendarska dana, od kojih je 101 radni, s 

korisnicima usluga i djelatnicima Hrvatske radiotelevizije ostvareno je 1279 kontakata, 

odnosno prosječno 12,7 u jednom radnom danu. Elektroničkom poštom ostvarena su 734 

kontakta, a telefonom 545. 

Uz 198 prigovora i prijedloga te 22 pohvale, s mjerodavnim službama Hrvatske 

radiotelevizije, uglavnom urednicima i novinarima, ostvarena su 334 kontakta, a 712 

kontakata (453 e-poštom i 259 telefonski) odnosilo se na teme i probleme koji su izvan 

povjerenikova djelokruga. 
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U broj ostvarenih kontakata uvrštena su i izrazito nesuvisla e-pisma te e-pisma nepristojnog, 

pa i uvredljivog sadržaja, na koja nije odgovoreno. 

 

1. Prigovori i primjedbe 

Od 181 zabilježenog prigovora, najviše ih se (57) odnosilo na nezadovoljstvo odabirom gosta 

emisije. Na neuobičajeno velik broj takvih prigovora u ovome izvještajnom razdoblju utjecalo 

je 50 e-pisama primljenih između 14. i 20. siječnja u kojima korisnici izražavaju 

nezadovoljstvo i najavom i gostovanjem novoizabranog hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i 

Hercegovine u emisiji „Nedjeljom u dva“, emitiranoj 20. siječnja 2019. godine. 

Na nezadovoljstvo koncepcijom programskih sadržaja odnosilo se 35 prigovora, od čega se 

najveći broj odnosi na nezadovoljstvo ukupnim uređivanjem programa, pri čemu se korisnici 

žale na previše ili premalo pojedinih programskih sadržaja, previše repriza, satnicu emitiranja 

neke emisije ili serijala, prekidanje izravnog prijenosa saborskih sjednica…, a kada je riječ o 

odlukama urednika u pojedinim emisijama, korisnici najčešće zamjeraju redoslijed vijesti i 

trajanje pojedinih priloga u informativnim emisijama, neizvještavanje o nekom događaju za 

koji smatraju da je vrlo važan, ukupan način uređivanja emisije… 

Po brojnosti na trećem su mjestu prigovori na jezik i govor novinara i urednika (24). Pritom 

valja istaknuti da je polovina primljenih prigovora na tu temu potpuno neosnovana. Pojedini 

gledatelji, naime, smatraju da imaju pravo odlučivati što je u jeziku dobro, a što nije iako za 

njihovo mišljenje nema uporišta u pravopisnim i gramatičkim normama hrvatskoga jezika. 

Slijede prigovori na informacije koje gledatelji i slušatelji smatraju netočnima ili nepotpunima 

(15), uvredljivima ili pristranima (7).  

Među 17 prijedloga više od polovine odnosi se na individualne želje HRT-ovih korisnika, 

najčešće vezane uz omiljeni film ili seriju za koje predlažu da se ponovno emitiraju, ali 

predlažu i teme ili sugovornike za koje smatraju da bi mogli biti zanimljivi gledateljima te da 

bi još više unaprijedili kvalitetu programskih sadržaja. 
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2. Pohvale 

Pohvale programskim sadržajima izrečene su 22 puta.  

U ovom izvještajnom razdoblju odabir glazbe na Radiju Sljeme pohvaljen je 5 puta, a na 

Radiju Zadar 4 puta. Po 3 puta televizijski gledatelji pohvalili su filmski program (za ciklus 

„Zlatno doba Holywooda“ te film „Žena u zlatu“ i serijal japanskih filmova o Tora-sanu) i 

odabir gostiju u emisiji „Nedjeljom u dva“.  

Pohvaljeno je i prikazivanje domaćih dramskih serija te dokumentarni serijal „Zavolite svoj 

vrt uz Alana Titchmarsha“, zatim televizijske emisije „A strana“, „Dobro jutro, Hrvatska“ i 

kviz „Potjera“ te radijske emisije „Govorimo hrvatski“, „Kozmos i etos“ i „Vodič za moderna 

vremena“, a poimence su pohvaljeni televizijski urednici Aleksandar Stanković i Dean Šoša te 

radijski urednici Marito Mihovil Letica, János Römer i Vesna Turtula. 

3. Ostalo 

I u ovom izvještajnom razdoblju korisnici usluga obraćali su se e-pismima i telefonskim 

pozivima s problemima i temama koje su izvan povjerenikova djelokruga. Od 712 takvih 

kontakata, najviše (408) ih je bilo povezano s plaćanjem mjesečne pristojbe (uplatnicama, 

ovrhama, načinom prijave ili odjave, provjerom stanja računa, prigovorima na ponašanje tzv. 

kontrolora…). Po brojnosti slijede kontakti u kojima se tražila različita pomoć, upute i 

informacije (252), a zatim kontakti vezani uz tehničke poteškoće, najčešće loš prijam 

televizijskih programa, pomoć pri korištenju usluge HRTi… (52). 
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5. Sjednice Programskog vijeća HRT-a u 2019. godini   

 

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

sastaje se u pravilu jednom svaka tri mjeseca, međutim u 2019. godini, zbog činjenice da 

Vijeće nije djelovalo u punom sastavu, to nije ostvareno te se Vijeće u 2019. godini prvi put 

sastalo u rujnu. U navedenom razdoblju u kojem se nisu održavale sjednice one su se redovito 

pokušavale sazvati, ali zbog nemogućnosti ostvarivanja kvoruma to nije ostvareno.  

U 2019. godini Programsko vijeće HRT-a održalo je četiri sjednice na kojima je raspravljalo o 

19 točaka 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., 2018. i 2019. g.  
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Redni 

broj 

Datum Status Dnevni red 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. 

sjednica 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. 9. 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

redovita 

1. Primanje na znanje Odluke Hrvatskog 

sabora o izboru dvaju članova 

Programskog vijeća HRT-a od 12. 

srpnja 2019. godine  

2. Izbor dopredsjednika Programskog 

vijeća 

3. Ovjera zapisnika 57. sjednice 

Programskog vijeća HRT-a 

4. Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz 

Ugovora s Vladom RH za 2018.  

5. Davanje mišljenja o Izvješću o 

poslovanju (radu) HRT-a za 2018. 

godinu u skladu s člankom 19. stavkom 

6. Zakona o HRT-u  

6. Godišnje izvješće povjerenika za 

korisnike usluga HRT-a o pritužbama i 

prijedlozima korisnika usluga HRT-a za 

2018. godinu  

7. Pokretanje postupka za izbor 

povjerenika za korisnike usluga HRT-a 

u skladu s člankom 32. Zakona o HRT-

u 

8. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a 

definiranih Zakonom o HRT-u i 

Ugovorom s Vladom RH 

9. Razno  

 

 

59. 

sjednica 

 

 

30. 9. 2019.  

 

 

redovita 

 

1. Izbor predsjednika Vijeća  

 

 

 

60. 

sjednica 

 

 

14. 11. 2019.  

 

 

redovita 

 

 

1. Izbor predsjednika Vijeća  

 

 

 

61. 

sjednica 

 

 

16. 12. 2019.    

 

 

redovita  

1. Donošenje Poslovnika o izmjenama i 

dopunama Poslovnika o radu 

Programskog vijeća HRT-a 

2. Ovjera zapisnika: 

- 58. sjednice Vijeća od 2. rujna 2019.  

- 59. sjednice Vijeća od 30. rujna 2019.  

- 60. sjednice Vijeća od 14. studenoga 

2019.  

3. Davanje mišljenja na Program rada 

HRT-a za 2020. u skladu s člankom 26. 

stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o 
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HRT-u  

4. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a 

definiranih Zakonom o HRT-u i 

Ugovorom s Vladom RH 

5. Izbor predsjednika Programskog vijeća  

6. Prihvaćanje Izvješća 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 RH za razdoblje 

od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 

2018. godine  

7. Otvaranje pristiglih prijava na natječaj 

za povjerenika za korisnike usluga 

HRT-a i utvrđivanje liste kandidata 

8. Razno  
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6. Program rada HRT-a za 2019. 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 61. sjednici održanoj 16. prosinca 2019. godine 

raspravljalo o prijedlogu Programa rada HRT-a za 2020. godinu.  

Glavne primjedbe članova Vijeća odnose se na ponavljanje ciljeva iz prethodnih godina, što 

pokazuje da se ciljevi iz prethodnih godina ne ostvaruju. Također, neki članovi Vijeća 

smatraju da se u dokumentu previše upotrebljavaju različite sintagme koje ništa ne znače. 

Smatraju da više novca treba usmjeriti prema proizvodnji sadržaja na nelinearnim 

platformama i prema HTV-u 3, koji se po kvaliteti i opsegu kulturnih sadržaja iznimno 

razlikuje od svih drugih televizijskih programa u Hrvatskoj i to je nešto što HRT treba 

njegovati. Smatraju da više programskih sadržaja treba biti usmjereno prema mlađoj publici, 

ali tako da ti sadržaji budu prilagođeni novim komunikacijskim i digitalnim platformama na 

kojima mladi najčešće i konzumiraju te sadržaje. Pozitivnom promidžbom različitih kategorija 

mladih ljudi treba staviti fokus na mlade te im omogućiti, uz nove formate, prostor za 

prikazivanje, kritiziranje, promišljanje i afirmaciju najrazličitijih društvenih sadržaja. Neki 

članovi Vijeća smatraju da bi HRT više pozornosti trebao posvetiti informiranju hrvatske 

javnosti o Hrvatima izvan RH te da su nedovoljno zastupljene teme o nacionalnim manjinama 

koje se uglavnom obrađuju samo u specijaliziranim emisijama namijenjenim nacionalnim 

manjinama. Članovi Vijeća smatraju da bi HRT nužnu pozornost trebao pokloniti i hrvatskom 

književnom jeziku. Također smatraju da programi Hrvatskog radija nisu dovoljno zastupljeni 

u dokumentu, nego se vezano uz njih iz godine u godinu ponavlja ista rečenica.  

Prijedlog zaključka kojim se daje pozitivno mišljenje na prijedlog Programa rada za 2020. 

godinu nije prihvaćen jer nije dobio potrebnu većinu glasova.  

 

 

7. Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH za 2019. godinu  

 

U skladu s člankom 101. Ugovora između HRT-a i Vlade Republike Hrvatske, HRT je 

obvezan izvješćivati o provedbi Ugovora dva puta godišnje.  

U skladu s navedenim, Programsko vijeće HRT-a na svojoj je 63. sjednici održanoj 27. 

siječnja 2020. godine raspravljalo o Izvješću o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s 

Vladom RH za prvo polugodište 2019. godine. Pojedini članovi Vijeća iznijeli su svoje 

primjedbe na navedeno Izvješće navodeći da bi ono trebalo sadržavati i dio o provedbi 

programskih načela koja su propisana Ugovorom, tj. koliko su ona bila zastupljena u 

programu, je li bilo kršenja tih načela te ako jest zašto te kako je to riješeno. Smatraju da 

Izvješće osim nominalnih i normativnih pokazatelja treba sadržavati i osvrt na programska 

načela koja su dio Ugovora s Vladom RH. Također, neki članovi Vijeća smatraju da 

predmetno Izvješće mora sadržavati i osvrt na status strateških projekata propisanih 
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Ugovorom s Vladom RH. Nakon provedene rasprave Vijeće je primilo na znanje predmetno 

Izvješće.   

Na 65. sjednici Vijeća održanoj 15. lipnja 2020. godine Vijeće, bez rasprave o navedenom 

Izvješću, nije usvojilo predloženi Zaključak kojim se prihvaća navedeno Izvješće jer prijedlog 

Zaključka nije dobio potrebnu većinu glasova.  

Programsko vijeće HRT-a je na dvije od četiri sjednice u 2019. godini 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 Ugovora 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 program i slično. 

Vijeće je u okviru svojih nadležnosti upozoravalo na određene propuste zastupajući principe 

javne televizije. 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, kao i o izgovorenim riječima gostiju koje nisu primjerene javnom medijskom servisu 

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

poštovati na razini kuće, a u svrhu zaštite HRT-a.  

 

Također, više je puta istaknuto da je Hrvatski radio nerijetko zapostavljen u okviru kuće iako 

su njegovi programski sadržaji nerijetko ocjenjivani kao kvalitetni i primjereni ulozi javnog 

servisa. 
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8. ZAKLJUČNO  

 

 

U razdoblju tj. godini na koje se odnosi ovo Izvješće samo su, nažalost, potvrđene sve 

nedorečenosti a u strukturiranom smislu i teško prihvatljive odredbe Zakona o HRT-u koje 

govore o mjestu i ulozi Programskog vijeća HRT-a zadatak kojeg je, valja još jednom 

naglasiti, zastupati interese javnosti te pratiti provedbu Ugovora s Vladom RH. Vijeće u 

promatranom razdoblju gotovo da i nije funkcioniralo, nije se sastajalo i bilo je obilježeno 

„rubnim“ kvorumom  s obzirom da Sabor RH nije uspijevao na vrijeme do kraja provesti 

zakonski regulirane izbore za nove članove Vijeća i o tom možda najbolje govori činjenica da 

Programsko vijeće ni danas nije popunjeno u skladu sa Zakonom o HRT-u (nedostaju još 2 

člana). 

Ono  što je u samoj suštini problema uloge, značaja i doprinosa Programskog vijeća kao 

„predstavnika javnosti“ u  programima HRT-a nedvojbeno jest  činjenica da, prema 

aktualnom Zakonu o HRT-u odluke Programskog vijeća HRT-a zapravo ni na koji način ne 

obvezuju uredničko, programsko i ukupno vodstvo HRT-a! Tome u prilog, govore i brojna, 

od strane Programskog vijeća, neprihvaćena izvješća spomenutog vodstva ali moguće 

posljedice takvih zaključaka Vijeća u odnosu na programske sadržaje HRT-a su beznačajni.  

 

 

 

 

 

                                                                              PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a 

Predsjednik 

 

 dr. sc. Zdravko Kedžo 
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PRILOZI: 

1. zapisnici sa sjednica Programskog vijeća HRT-a u 2019. godini 

 

2. Izvještaj povjerenika za korisnike usluga HRT-a za 2019. godinu 

 

3. Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH za 2019. godinu  
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