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HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 

PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a      
Zagreb, 28. studenoga 2022. godine  

 

 

HRVATSKI SABOR 

predsjednik Hrvatskog sabora 

g. 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 2021. do 31. prosinca 2021. 

      

1. Razdoblje izvještavanja 

 

Izvještajno razdoblje obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. 

 

2. Članovi Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije  

 

Na temelju Zakona o HRT-u devet članova Programskog vijeća 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.  

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine 

Programsko vijeće HRT-a djelovalo je u sastavu: 

1. Stipe Alfier, član Vijeća od 15. studenog 2019. Imenovan od strane novinara i drugih 

zaposlenika HRT-a koji kreativno sudjeluju u stvaranju programa. 

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

5. ožujka 2021. u drugi mandat. 
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3. Vlaho Bogišić, za člana Programskog vijeća imenovan odlukom Hrvatskog sabora od 

5. ožujka 2021. godine u drugi mandat.  

4. Đemal Bratić, za člana Programskog vijeća imenovan odlukom Hrvatskog sabora od 

5. ožujka 2021. godine.  

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

srpnja 2019. godine. 

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

sabora od 12. srpnja 2019. godine. Od 22. ožujka 2021. obnaša dužnost predsjednika 

Programskog vijeća.  

7. Ivica Lučić, za člana Programskog vijeća imenovan odlukom Hrvatskog sabora od 5. 

ožujka 2021. godine u drugi mandat.  

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

5. ožujka 2021. godine u drugi mandat.  

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

5. ožujka 2021. godine u drugi mandat.  

10. Ozana Ramljak, za članicu Programskog vijeća imenovana odlukom Hrvatskog sabora 

od 5. ožujka 2021. godine. Od 22. ožujka 2021. obnaša dužnost zamjenice 

predsjednika Vijeća.  

11. Dean Šoša, član Vijeća od 2. svibnja 2017. Imenovan od strane novinara i drugih 

zaposlenika HRT-a koji kreativno sudjeluju u stvaranju programa. Mandat mu istekao 

2. svibnja 2021. Imenovan u drugi mandat 26. siječnja 2022. od strane  novinara i 

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

 

 

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 

 

- 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 
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- 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.  

Povjerenik razmatra pritužbe i prijedloge gledatelja, slušatelja i drugih korisnika usluga HRT-

a i o tome redovito obavještava Vijeće i glavne urednike. Povjerenik 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 HRT-ovih usluga mogu kontaktirati s povjerenikom. 

U 2021. Programsko vijeće HRT-a je na svojoj 3. redovnoj sjednici, održanoj 18. lipnja 2021. 

prihvatilo Godišnji izvještaj povjerenika za korisnike usluga HRT-a o pritužbama i 

prijedlozima korisnika usluga HRT-a za 2020. Na 5. sjednici održanoj 21. rujna 2021. Vijeće 

je prihvatilo Izvještaj Povjerenika za korisnike usluga HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2021. 

do 31. kolovoza 2021. 

 

4.1 Godišnje izvješće o radu povjerenika za korisnike usluga HRT-a za 2021. 

 

 

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

usluga HRT-a za 2021. godinu na 9. sjednici Vijeća, održanoj 16. svibnja 2022., te u sklopu 

navedene rasprave donijelo zaključak da Vijeće prihvaća Godišnje izvješće o radu 

povjerenika za korisnike usluga HRT-a za 2021. 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.  
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1. Prigovori i primjedbe 

U izvještajnom razdoblju bilo je 474 prigovora te 22 pohvale.  

 

Najviše prigovora korisnika usluga HRT-a odnosilo se na uređivačku koncepciju (143) i to 

prvenstveno zbog odabira gostiju, način vođenja i uređivanja pojedinih emisija, neažurnost 

teleteksta, neizvještavanje o nekom događaju koji korisnici usluga HRT-a smatraju vrlo 

važnim te neprenošenje utakmica hrvatske reprezentacije i hrvatskih klubova u 

međunarodnim natjecanjima.  

Prigovora na jezik i govor novinara i urednika bilo je 43. Najviše prigovora bilo je zbog 

neispravnog korištenja pojedinih riječi (npr. postepeno-postupno i sl.), loše artikulacije novinara 

i voditelja, lapsusa i upadanja u riječ sugovorniku. 

Slijede prigovori na neprimjereno ponašanje novinara i voditelja (8), nedovoljan razmak 

između voditelja i gostiju u studiju i na terenu, neprimjerenu odjeću i slično.  

Pitanja (116) odnose se na vrijeme emitiranja pojedinih emisija, zašto se neke emisije ne 

emitiraju ili hoće li se emitirati neke telenovele. Zbog pandemije bio je potpuno promijenjen 

program pa mnoge emisije nisu emitirane. 

Prijedlozi (44) obuhvatili su razne teme od toga da se za vrijeme pandemije prikazuje više 

filmova, da se objavljuju statistike koronavirusne bolesti po županijama do prijedloga u vezi s 

emisijama za starije.  

 

2. Pohvale 

Pohvale programskim sadržajima izrečene su (22) puta, a osobito je pohvaljen prijenos i rad 

novinara na Olimpijskim igrama u Tokiju, emisije Treći element, A strana, Kultura s nogu, 

Prometej i Hrvati koji su mijenjali svijet, Treći program, glazba na Radiju Sljeme i emisija 

Zvjezdana prašina.  
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3. Ostalo 

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

pozivima s problemima i temama koje su izvan povjerenikova djelokruga. U razdoblju od 1. 

travnja do 31. prosinca zaprimljena su 634 takva poziva ili e-poruke 

Ti upiti bili su povezani s plaćanjem mjesečne pristojbe (uplatnicama, ovrhama, načinom 

prijave ili odjave, provjerom stanja računa, prigovorima na ponašanje tzv. Kontrolora…) 

Korisnici koji su se javljali telefonom upućeni su da pošalju e-poruku na pristojba@hrt.hr. 

Zahtjevi poslani e-poštom proslijeđeni su u RJ Pristojba. Također je bilo dosta upita i zbog 

tehničkih problema (HRTi i drugo) koji su proslijeđeni nadležnim službama. 

Uvredljivi i vulgarni sadržaji  nisu uvršteni u evidenciju. 

U privitku ovog Izvještaja je detaljno Izvješće Povjerenika za korisnike usluga HRT-a za 

2021. godinu.  
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5. Sjednice Programskog vijeća HRT-a u 2020. godini   

 

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

sastaje se u pravilu jednom svaka tri mjeseca.  

U 2021. Programsko vijeće HRT-a održalo je šest sjednica na kojima je raspravljalo o 28 

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 bez prava odlučivanja prisustvuju glavni ravnatelj HRT-a, predsjednik 

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

Vijeća. 

Grafikon 1.          Usporedni prikaz sjednica Programskog vijeća u 2019., 2020. i 2021. g.  

 

 

 

Svi zapisnici sjednica Programskog vijeća HRT-a održanih od 1. siječnja 2021. do 31. 

prosinca 2021., sa zaključcima, odlukama, obrazloženjima i preporukama, dostupni su na 

mrežnoj stranici Programskog vijeća HRT-a https://o-nama.hrt.hr/organizacija/programsko-

vijece-hrt-a-4333  

Također, novost u odnosu na prijašnje godine je da se od travnja 2021. sjednice Programskog 

vijeća prenose i putem YouTube kanala: 

https://www.youtube.com/results?search_query=Programsko+vije%C4%87e+hrt te su 

dostupne za pregledavanje.  
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Tablica 1. Sjednice Programskog vijeća u 2021. 

Redni 

broj 

Datum Status Dnevni red 

 

1. sjednica  

 

22. 03. 2021.  

 

konstituirajuća 

 

1. Ovjera mandata novoimenovanim članovima 

Programskog vijeća HRT-a u skladu s 

Odlukom Hrvatskog sabora o izboru sedam 

članova Programskog vijeća HRT-a od 5. 

ožujka 2021.  

2.  Utvrđivanje trajanja mandata članovima 

Programskog vijeća ždrijebom u skladu sa 

Zaključkom Odbora za informiranje, 

informatizaciju i medije s 8. (elektroničke) 

sjednice Odbora  

3. Izbor predsjednika i dopredsjednika 

Programskog vijeća HRT-a  

4. Razno.  

 

 

2. sjednica 

 

26. 04. 2021.  

 

redovita 

 
1. Ovjera zapisnika: 

- 66. sjednice Vijeća od 01. rujna 

2020. godine 

- 67. elektroničke sjednice Vijeća od 

13. listopada 2020. godine  

- 68. elektroničke sjednice Vijeća od 

09. studenoga 2020. godine  

- 69. elektroničke sjednice Vijeća od 

10. prosinca 2020. godine 

- Konstituirajuće sjednice Vijeća od 

22. ožujka 2021. godine.  

2. Izvješće o provedbi članka 11. Zakona o 

Hrvatskoj radioteleviziji u razdoblju od 

1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. 

godine 

Izvjestitelj: Lidija-Katarina Matančević 

Preradović 

3. Utjecaj pandemije bolesti Covid-19 na 

programske obveze Hrvatske 

radiotelevizije 

4. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a 

definiranih Zakonom o HRT-u i 

Ugovorom s Vladom RH 

5. Razno. 

 

 

3. sjednica 

 

18. 06. 2021.  

 

redovita 

 
1. Ovjera zapisnika: 

- 2. sjednice Vijeća od 26. travnja 

2021. godine  

2. Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz 

Ugovora s Vladom RH za 2020. godinu i 

Dodatak Izvješću o provedbi ugovora o 

ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s 

Vladom RH za 2020. godinu 

3. Izvještaj Povjerenika za korisnike usluga 

HRT-a za 2020. godinu  

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

Ugovorom s Vladom RH 

5. Donošenje Poslovnika o radu 

Programskog vijeća HRT-a 

6. Razno. 

 

 

 

4. sjednica  

 

 

06. 07. 2021.    

 

redovita  

 

1. Davanje mišljenja o Izvješću o radu 

(poslovanju) HRT-a za 2020. godinu, koje 

glavni ravnatelj HRT-a podnosi Hrvatskom 

saboru  u skladu s odredbom članka 19.a., 

stavka 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji 

2. Razno. 

 

 

 

5. sjednica 

 

 

21. 09. 2021.  

 

 

redovita 

 

1. Ovjera zapisnika: 

- 3. sjednice Vijeća od 18. lipnja 

2021. godine  

- 4. sjednice Vijeća od 6. srpnja 2021. 

godine. 

2. Jesenska shema HRT-a 

3. Izvještaj Povjerenika za korisnike usluga 

HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2021. 

godine do 31. kolovoza 2021. godine  

4. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a 

definiranih Zakonom o HRT-u i 

Ugovorom s Vladom RH 

5. Izvješće o radu Programskog vijeća 

HRT-a i provedbi programskih  načela i 

obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o 

HRT-u i Ugovorom između HRT-a i 

Vlade RH za razdoblje od 1. siječnja 

2020. do 31. prosinca 2020. godine  

6. Razno. 

 

 

 

6. sjednica  

 

 

 

30.11.2021.  

 

redovita 

 
1. Ovjera zapisnika: 

- 5. sjednice Vijeća od 21. rujna 2021. 

godine  

2. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a 

definiranih Zakonom o HRT-u i 

Ugovorom s Vladom RH 

 

3. Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz 

Ugovora s Vladom RH za prvo polugodište 

2021. godine i Dodatak Izvješću o ostvarenju 

ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH za 

prvo polugodište 2021. godine                           

4. Davanje mišljenja o prijedlogu Programa 

rada HRT-a za 2022. godinu u skladu s 

člankom 26., stavkom 1., podstavkom 3. 

Zakona o HRT-u 

5. Razno. 
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6. Program rada HRT-a za 2021. 

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

Zakona o HRT-u, Programsko vijeće je na 69. elektroničkoj sjednici, održanoj 10. prosinca 

2020., glasovalo o prijedlogu zaključka kojim se daje pozitivno mišljenje o Programu rada 

HRT-a za 2021., ali zaključak nije prihvaćen jer nije dobio potrebnu većinu glasova.  

 

 7. Izvješće o provedbi članka 11. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji od 1. siječnja 2021. 

do 31. prosinca 2021. 

U skladu s člankom 11. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, HRT je dužan 15% svojeg godišnjeg 

programskog proračuna osigurati za nabavu europskih djela neovisnih proizvođača, od čega polovina 

tih sredstava mora biti namijenjena za djela proizvedena izvorno na hrvatskom jeziku. Izvješće o 

provedbi članka 11. Zakona o HRT-u glavni ravnatelj dužan je dostaviti Programskom vijeću do 31. 

ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Izvješće za 2021. glavi ravnatelj dostavio je 28. ožujka 

2022., a Vijeće je o istome raspravljalo na svojoj 9. sjednici, održanoj 16. svibnja 2022. godine, te je 

navedeno Izvješće primilo na znanje.  

Hrvatska radiotelevizija je i u 2021. godini nastavila podupirati audiovizualnu djelatnost, neovisne 

proizvođače, autore, izvođače i ostale sudionike audiovizualne proizvodnje. 

Na osnovi Financijskog plana HRT-a za 2021. izračunati su ukupni troškovi proizvodnje programa u 

iznosu od 826.074.218,64 kn. Navedeni iznos sastoji se od troškova proizvodnje radijskih, 

televizijskih, glazbenih i projekata novih medija, s uključenim troškovima rada zaposlenih i 

troškovima tehničkih resursa. Taj se iznos umanjuje za 99.483.767,40 kn, što je iznos ukupne 

amortizacije nematerijalne imovine (programskih sadržaja), 130.574.428,96 kn, što je iznos troškova 

radijskih projekata, 36.002.303,32 kn, što je iznos troškova glazbenih projekata, te 18.409.996,58 kn 

za Nove medije. Dobiveni iznos uvećava se za planiranu investiciju u nove programske sadržaje koji 

ne pripadaju europskim nezavisnim proizvođačima u iznosu od 47.987.195,07 kn. Tako osnovica za 

izračun zakonske obveze iznosi 589.590.917,45 kn, a sama zakonska obveza 88.438.637,62 kn bruto 

(s uključenim nepriznatim dijelom PDV-a). U 2021. ugovorena je nabava programa europskih 

neovisnih proizvođača u ukupnom bruto iznosu od 88.995.176,57 kn, odnosno 0,63% više od 

zakonske obveze. U iznosu od 66.019.675,48 kn neto (81.204.200,84 kn bruto) odnosno 91,25% 

ukupnog iznosa nabavljena su djela europskih neovisnih proizvođača izvorno proizvedena na 

hrvatskom jeziku, a u iznosu od 6.334.126,61 kn neto (7.790.975,73 kn bruto) odnosno 8,75% 

nabavljena su djela europskih neovisnih proizvođača koja nisu izvorno proizvedena na hrvatskom 

jeziku. 

Uvidom u navedeno Izvješće vidljivo je da su najveći iznosi izdvojeni za nabavu izvornih 

dramskih i  dokumentarnih sadržaja, serija i filmova, zatim zabavnih i glazbenih sadržaja. 

Članovi Vijeća su pohvalili otkup vrhunskih dokumentarnih i dramskih serijala, ali smatraju 

da postoji preveliki nerazmjer između cijene koju HRT plaća za otkup pojedinih serija, te da 

HRT ne bi trebao otkupljivati kratke priloge koje može proizvesti u vlastitoj proizvodnji ili 

emisije o životnom stilu već djela trajne vrijednosti. Neki članovi Vijeća istaknuli su da su 

brojevi oko otkupa obrazovnog i znanstvenog programa dosta skromne, pa ih je zanimalo je li 

to zbog toga što HRT sam proizvodi te sadržaje. Također je upozoreno na manji broj otkupa 

animiranih sadržaja.   
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Tablica br. 2. Nabava djela europskih neovisnih proizvođača izvorno proizvedenih na hrvatskom jeziku, prema 

vrsti sadržaja u 2021. 

 

 

Grafikon br. 2. Udjeli nabavljenih djela prema vrsti sadržaja 
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8. Izvješće o poslovanju za 2021. 

 

Izvješće o poslovanju (radu) HRT-a za 2021. dostavljeno je Programskom vijeću putem e-

pošte, 17. lipnja 2021. po uputi glavnog ravnatelja HRT-a, gospodina Roberta Šveba. S 

obzirom na to da se radi o Izvješću o radu (poslovanju) HRT-a koje glavni ravnatelj HRT-a 

podnosi Hrvatskom saboru, uz prethodno mišljenje Nadzornog odbora i Programskog vijeća, 

Programsko vijeće je navedeno Izvješće uvrstilo u dnevni red 10. sjednice održane 27. lipnja 

2022. godine, ali s obzirom na to da su utvrđene određene neusklađenosti podataka u 

navedenom Izvješću u odnosu na Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom 

RH za 2021. godine, Programsko vijeće je prihvatilo zaključak kojim se odgađa rasprava o 

Izvješću o poslovanju dok im se ne dostave obrazloženja tih neusklađenosti.  

Glavni ravnatelj HRT-a, dostavio je 6. srpnja 2022. godine obrazloženje navedenih 

neusklađenosti te je izvješće uvršteno na 11. sjednicu Vijeća koja je održana 21. rujna 2022. 

Nakon rasprave, Vijeće je primilo na znanje Izvješće o poslovanju HRT-a za 2021.  
 

9. Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH za 2021. 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 6. sjednici održanoj 30. 

studenoga 2021. godine raspravljalo o Izvješću o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s 

Vladom RH za prvo polugodište 2021. godine te o Dodatku navedenog Izvješća. Članovi 

Vijeća pohvalili su što su u potpunosti ostvareni ugovoreni postotci u dijelu znanosti, 

obrazovanja, umjetnosti i kulture, ali smatraju da je u glazbenom dijelu prisutno manje 

klasične glazbe u odnosu na prijašnje godine na HTV 3. Smatraju da ta vrsta glazbe može biti 

jači predstavnik hrvatske kulture te predlažu da se poveća prisutnost klasične glazbe u 

programima HRT i to hrvatske klasične glazbe. Pojedini članovi Vijeća istaknuli su 

nedovoljnu zastupljenost programa za nacionalne manjine, navodeći kako i nacionalne 

manjine imaju pravo na pristup javnim medijima. Smatraju da bi trebalo pojačati suradnju 

HRT-a sa Savjetom za nacionalne manjine i drugim manjinskim institucijama.  

Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH za 2021. Vijeće je uvrstilo u 

dnevni red 10. sjednice održane 27. lipnja 2022.,  ali je rasprava o navedenoj točki odgođena 

zbog neusklađenosti podataka navedenog Izvješća s podacima u Izvješću o poslovanju za 

2021. Glavni ravnatelj HRT-a dostavio je 6. srpnja 2022. godine obrazloženje navedenih 

neusklađenosti te ispravljeno Izvješće. Na 11. sjednici Vijeća koja je održana 21. rujna 2022. 

Vijeće je primilo na znanje Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH za 

2021. 
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ZAKLJUČNO 
 

Uz sve navedeno, ponajprije u smislu sadržajno-formalnih i proceduralnih obaveza koje 

Programsko vijeće HRT-a ima sukladno zakonskom okviru i odredbama Pravilnika, vrijedno 

je istaknuti i u najboljoj vjeri na ovom mjestu naznačiti neke od značajki koje su na poseban 

način obilježile rad u promatranoj godini. To su: 
 Nažalost, bila je to još jedna „COVID godina” što je u programskog smislu u 

mnogome utjecalo na ukupne sadržaje javnog servisa i sve njegove aspekte, kako one 

dobre poput kvantitativnog ali i posebno kvalitativnog porasta dokumentarnih 

programa, tako i one o pomalo razumljivom ali ne i potpuno opravdanom manjku 

programskih sadržaja koji su proizvedeni „u kući”. 
 U programskom, prvenstveno informativnom smislu, HRT je u situaciji posvemašnjeg 

nesuglasja kako javnosti tako posebno struke glede nužnih medicinskih i zdravstvenih 

mjera u suzbijanju pandemije i njenih posljedica, ipak zadržao nužnu ozbiljnost i 

relevantnost koja bi i inače trebala biti najvažnija odlika javnog servisa. 
 Ono čime Programsko vijeće, u tom ukupnom „COVID kontekstu”, izrazito nije bilo 

zadovoljno (...a nije ni danas...) jest pomalo nerazumna i teško shvatljiva ali svakako 

neprihvatljiva činjenica da u programima HRT-a na svim mogućim kanalima i 

medijskim platformama koje kuća ima – nije pronađen način da se na medijski 

prihvatljiv i posebno pažljiv način progovori/obilježi/educira javnost o neumitnoj 

činjenici o broju umrlih od ili sa COVIDOM. A riječ je, treba li to ikome napominjati, 

o većem broju ljudi koje je Hrvatska izgubila u pandemiji nego li u Domovinskom 

ratu. Programi HRT-a su morali naći način da o tome relevantno progovore. 

 Vijeće je gotovo bez prestanka i u pravilu na svakoj sjednici upozorilo programsko i 

uredničko vodstvo kuće na problem koji ne prestaje, naprotiv – niska razina pravilnog 

korištenja hrvatskog jezika i govora u programima HRT-a. 
 Također, jednako učestalo (gotovo na svim sjednicama) u raspravama je ukazivano na 

puno dobrih primjera iz različitih programskih sadržaja koje se mogu čuti na nekom 

od kanala Hrvatskog radija. Ili, kako se moglo ne jednom čuti na Vijeću....redovito 

nagrađivan na svjetskim razinama Hrvatski radio je „bolji dio kuće”. 
 Programsko vijeće je u promatranoj godini (a to je sad postao standard) u suradnji s 

ukupnim vodstvom kuće uspjelo u namjeri najveće i potpune vidljivosti svog rada – 

sve sjednice se mogu pratiti u realnom vremenu, „u živo” na You Tube kanalu. 
 Na kraju nema potrebe još jednom, jednako je uzaludno, spomenuti redovita 

razmatranja Vijeća oko vlastitog tek „ukrasnog, fikus” mjesta i uloge koju mu je 

namijenio Zakon o HRT-u još daleke 2012. godine. To traje i dalje. 

 

PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a 

Predsjednik 

 

dr. sc. Zdravko Kedžo 
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PRILOZI: 

1. Zapisnici sa sjednica Programskog vijeća HRT-a u 2021. godini 

 

2. Izvještaj povjerenika za korisnike usluga HRT-a za 2021. godinu 

 

3. Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH za 2021. godinu  
 

 

 

 

 



IZDVOJENO MIŠLJENJE ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA NA IZVJEŠĆE O RADU 

PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a za 2021. godinu 

 

U točki 8. Izvješće o poslovanju za 2021. i točki 9. Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz 

Ugovora s Vladom RH za 2021. godinu, u okviru Izvješća o radu Programskog vijeća za 

2021. godinu, navodi se da je Vijeće nakon rasprave primilo na znanje navedene dokumente. 

Takvi zaključci ne opisuju u potpunosti rad Programskog vijeća. Za točku 8. trebalo bi 

dodatno navesti kako predloženi zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju ciljeva i 

obveza Ugovora s Vladom RH za 2021. godinu i Dodatak Izvješću o ostvarenju ciljeva i 

obveza iz Ugovora s Vladom RH za 2021. godinu nije usvojen jer nije dobio potrebnu većinu 

glasova članova Vijeća. U točki 9. trebalo bi dodatno navesti kako predloženi zaključak kojim 

se daje pozitivno mišljenje na Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2021. godinu nije 

usvojen jer nije dobio potrebnu većinu glasova članova Vijeća. 

 

Nikola Baketa, v.r. 
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