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Predmet: Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2017. godinu
- mišljenje Vlade

Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021-12/18-09/54, urbroja: 65—18—03, od 23.
srpnja 2018. godine

Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne
novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike Hrvatske o Izvješću o radu
Upravnogvijeća HINE za 2017. godinu, daje sljedeće

MIŠLJENJE

Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Izvješće oradu Upravnog vijeća HINE za 2017. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora
podnijela predsjednica Upravnog vij eće HINE, aktom od 19. srpnja 2018. godine.

Sukladno članku 14. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji(Narodne novine, broj 96/01), Upravno vijeće HINE redovito, a najmanje jedanput godišnje,podnosi izvješće Hrvatskome saboru o svom radu.

Osnovna značajka poslovanja u 2017. godini je nastavak pozitivnog poslovanjai višak prihoda nad rashodima te daljnja stabilizacija poslovanja nakon što je 2013. godineprovedeno restrukturiranje. Prema dostavljenom financijskom izvješću HINA je iskazalapozitivan financijski rezultat od 0,5 mln. kuna, a sukladno članku 27. Zakona O Hrvatskojizvještajnoj novinskoj agenciji isti će biti raspoređen u razvoj osnovne djelatnosti. HINA je u2017. godini povećala ulaganje u tehnološki razvoj za 48%, a ukupni iznos investicija od 0,5mln. kuna premašio je godišnji prosjek ulaganja u razdoblju od 2013. do 2017. godine.Ostvarenim ulaganjima HINA je osigurala tehnološke uvjete za daljnji rast kvalitete svojihusluga i povećanje produkcije prateći potrebe svojih korisnika i digitaliziranog medijskogtržišta.



U 2017, godini Uredništvo HINE korisnicima je kroz svoje servise isporučilo
213.000 audiovizualnih uradaka te obogaćivanjem postojećih servisa dodatnim sadržajima i
podizanjem kvalitete ponudilo više od 74.000 vijesti na hrvatskom (65.843) i engleskom
(8.339) jeziku. HINA je tijekom 2017. godine nastavila svoje aktivnosti na društvenim
mrežama te platformama za razmjenu video sadržaj a.

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 Obulj en
Koržinek, ministricu kulture, dr. sc. Ivicu Poljička i Krešimira Partla državne tajnike u
Ministarstvu kulture, te Maricu Mikec, doc. dr. sc. Ivu Hraste Sočo, dr. sc. Hrvoja Manenicu i
Davora Trupkovića, pomoćnike ministrice kulture.
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