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Ad.4. 

 
Mislav Stipić, ravnatelj PJ Poslovanje, ukratko je naveo da je rezultat poslovanja HRT-a za 
2016. godinu pozitivan i iznosi 30, 3 milijuna kuna što je jednim dijelom rezultat nastavka 
provođenja programa stroge kontrole realizacije troškova unutar planirani izvršenih ušteda u 
svim segmentima poslovanja čak i uz primjenu konzervativnijih računovodstvenih politika u 
odnosu na prethodne godine, a drugim dijelom posljedica pozitivnih učinaka u segmentu 
financijskih aktivnosti HRT-a odnosno promjene tečaja kao i postignutog smanjenja kamatnih 
stopa po kreditima temeljenih na padu tržišnih kamatnih stopa te stabilizaciji poslovanja HRT-
a koju je financijsko tržište prepoznalo u vidu vrlo povoljnih uvjeta kreditiranja.  
Prihodi u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 1.393 mlrd kuna što je 0,4% manje od 
ostvarenja u 2015. godini te 1.1% u odnosu na Plan. Prihodi od mjesečne pristojbe ostvareni  
su u iznosu od 1. 192 mlrd kuna te su  0,1% manji od ostvarenja u 2015. godini, a 1,3% manji 
u odnosu na plan. Prihod od oglašavanja ostvareni su u iznosu od 96,8 milijuna kuna te su 3% 
manji nego 2015. godine, a 21,7 % manji od plana. Ostali poslovni prihodi ostvareni su u 
iznosu od 60,4 milijuna kuna te su 5,1 % manji od ostvarenja u 2015. godini, a 40,4 % veći od 
plana. Prihodi od dotacija iz državno proračuna ostvareni su iznosu od 10,95  milijuna kuna te 
su 18 % manji od ostvarenja prošle godine, a 0,4% manji od plana. Manja realizacija u odnosu 
na prethodnu godinu je posljedica smanjenja iznos dotiranih sredstava iz državnog proračuna 
za međunarodni radijski program Glas Hrvatske i proizvodnju televizijskih programskih 
sadržaja za međunarodno emitiranje. Usprkos znatnim aktivnostima na postizanju razine 
prihoda utvrđenih aneksom Ugovora s Vladom RH od 6. studenog 2015. godine evidentna je 
niža razina ostvarenja prihoda kako od mjesečne pristojbe tako i oglašavanja. Negativan 
utjecaj na ostvarenje prihoda od pristojbe  ostavile su mjere ublažavanja teškog socijalnog 
stanja građana RH u vidu odluka o oprostu duga, kao i mjere o povlaštenim kategorijama 
obveznika plaćanja mjesečne pristojbe. U dijelu prihoda od oglašavanja osnovni preduvjet 
ostvarenja planiranog prihoda je kvalitetan proizvod (programski sadržaj) te pravovremena i 
stabilna programska shema, a koji su izostali u proteklom razdoblju.  
Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1,363 mlrd. kuna te su 1,3% manji nego u 2015. 
godini i 2,5 % manji od plana. Troškovi plaća i ostalih primanja manji su od ostvarenja 2015. 
za 3,3 % te si na razini planiranog. Na dan 31.12.2016. broj stalno zaposlenih radnika bio je 
2,874 što je 16 radnika manje u odnosu na 31.12.2015.  



S obzirom na značajna investicijska ulaganja u 2015. godini i nastavak tehnološkog 
restrukturiranja u 2016. zaustavljen je pad vrijednosti dugotrajne imovine, ali je posljedično 
ostvareno povećanje troškova amortizacije u odnosu na 2015. godinu.  
 
U 2016. godini od rebalansom planiranih ukupno 231 novih investicijskih projekta, pokrenuto 
je njih 2015 u vrijednosti 52,9 milijuna kuna. Od toga je uspješno realizirano 111 
investicijskih projekata ukupne vrijednosti 21,8 milijuna kuna dok će preostali projekti u 
ukupnom iznosu 31,1 milijuna kuna neto biti realizirani u idućim godinama.  
Promjene u bilanci HRT-a u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom odnose se na 
povećanje sadašnje vrijednosti dugotrajne imovine HRT-a za 4,1% i to najvećim dijelom na 
stavci materijalne imovine što je posljedica realizacije investicijskih ulaganja tijekom 2016. od 
kojih kao najznačajnije izdvajamo nabavku HD reportažnih kola u prosincu 2016 u iznosu od 
30 milijuna kuna kao Tapeless sustava u rujnu 2016. u iznosu od 21 milijuna kuna.  
U okviru pasive povećane su obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama za 
26,3 milijuna kuna u odnosu na 2015. godinu, s obzirom da je tijekom 2016. godine HRT 
realizirao ukupno 140 milijuna kuna dodatnog kreditnog zaduženja, uz redovitu otplatu 
dospjelih rata kredita. Istovremeno, obveze prema dobavljačima, obveza za poreze, doprinose 
i dr. pristojbe ( u čemu su najznačajnije obveze prema VEM-u, HAVC-u i Fondu za poticanje 
pluralizma) kao i ostale kratkoročne obveze (honorari) smanjeni su za 35 milijuna čime su 
plaćanja svedena maksimalno o u rokove dospijeća.  
 
 
Zdravko Kedžo, predsjednik Vijeća, naveo je kako sukladno članku 19. stavku 6. Zakona o 
HRT-u Glavni ravnatelj HRT-a jedanput godišnje podnosi izvješće Hrvatskome saboru o radu 
HRT-a uz prethodno pribavljeno mišljene Nadzornog odbora HRT-a i Programskog vijeća 
HRT-a što znači da Programsko vijeće mora dati pozitivno ili negativno mišljenje na ovo 
Izvješće.  
 
Neda Ritz, članica Vijeća, navela je kako je prošla godina na HRT-u  bila jedna od 
najturbulentnijih godina budući da se promijenilo jako puno uredničkih garnitura, a u jednom 
trenutku je smijenjeno odnosno zamijenjeno gotovo 70 urednika ili autora emisije. Upravo iz 
tog razloga smatra da ne stoji konstatacija u navedenom Izvješću o tome da je unatoč svim 
promjenama uredništva zadržan kontinuitet jer su se mijenjali urednici i orijentacija kanala, 
ukidale se emisije bez obrazloženja, smjenjivali urednici kanala bez obrazloženja što je 
stvorilo jedan diskontinuitet. Osobito se osvrće na HTV 3 navodeći da je zaustavljen njegov 
rast u svibnja 2016. godine te se tek početkom ove godine taj program polako vraća. Smatra 
da je tim promjenama učinjena šteta u razvoju srednje generacije novinara koji su mogli 
postati nosioci programa. Podsjeća na neke promašaje na koje je Vijeće ukazivalo tijekom 
prošle godine pa tako navodi da je na HTV 1 išla nepotrebna emisija Škola kuhanja  koja je 
imala 75 emisija i išla je svakodnevno pa čak i na dan obilježavanja pada Vukovara. Ujedno je 
navela da je jedna od najboljih dokumentarnih serija Betonski spavači koja je dobila nagradu 
Udruženja hrvatskih arhitekata kao najbolji esej u ljeti bačena na neatraktivan termin u 17,00 
h. Navela je kako se u Izvješću naveliko piše o obljetnici 90-60 i smatra da je to odjel 
Komunikacije HRT odlično iskomunicirao s javnošću s raznim događanjima, ali u programu 
Hrvatske televizije to nije baš popraćeno za razliku od Hrvatskog radija. Smatra da je to bio 
značajan propust . Navela je kako je Škola kuhanja koštala 1,1 milijun kuna a Bonton 900 
tisuća kuna što znači da je potrošeno 2 mil. kuna na emisije bez kojih se moglo a koje su 
rađene u vanjskoj produkciji. Smatra da unutar HRT postoje ljudi koji bi emisije koje su išle u 
vanjskoj produkciji mogli napraviti u vlastitoj produkciji (1 na 1, Iza zavjese itd). Navela je 
kako u tom smislu ne može dati pozitivno mišljenje na Izvješće o radu HRT-a jer ne mogu 
prihvatiti da je u jednog godini promijenjeno 5 glavnih urednika.  
 
Aleksandar Milošević, član Vijeća, naveo je kako se slaže s konstatacijama i komentarima 
gospođe Ritz i smatra da ovo Izvješće ima dva problema. Ovo Izvješće zove se Izvješće o radu 
a reduciran je samo na ekonomske aspekta rada što nije primarna zadaća Vijeća. Ujedno je 
naveo da dokument ne odražava svu onu složenost pozicije HRT-a i ne reflektira niz kritičkih 
primjedbi kako javnosti tako i Vijeća o programu HRT u prošloj godini stoga ne može dati 
pozitivno mišljenje na njega.  



 
Vlaho Bogišić, član Vijeća, naveo je kako smatra da je dobro, u smislu kontinuiteta, da novo 
vodstvo HRT-a radi Izvještaj o radu za godinu u kojoj su kuću u poslovnom i programskom 
smislu vodili neki drugi ljudi. Naveo je kako je pozicija članova Programskog vijeća takva da 
se u tom  sustavu koji je neodvojiv u produkcijskom, poslovnom i programskom smislu,  drže 
svoga načina promatranja toga sustava ne samo iz razloga koje je spomenula gospođa Ritz, 
već i iz načina razumijevanja sustava HRT-a. Ne prihvaća elemente funkcioniranja sustava u 
tom razdoblju stoga ne može dati svoju potporu ovom Izvješću iako u revizijskom smislu je 
zadovoljan s onim što je g. Stipić izlagao.  
 
Dean Šoša, član Vijeća, naveo je kako se slaže s g. Bogišićem i osobno ne može dati glas za 
Izvješće u kojem nema distance od onoga što se programski dogodilo u 2016. godini jer ovaj 
dokument, programski ne daje odgovore na sva ona pitanja na koja su članovi Vijeća tijekom 
te godine upozoravali kao npr. kako je moguće da se HTV pretvori u ustanovu koja će o smrti 
Stanka Lasića izvijestiti u 31 minuti Dnevnika a o donošenju državnog proračuna u 31 minuti.  
 
Zdravko Kedžo, predsjednik Vijeća, naveo je kako Vijeća daje mišljenje na Izvješće o radu 
kojeg Glavni ravnatelj uz mišljenje Nadzornog odbora i Programskog vijeća dostavlja 
Hrvatskom saboru. Njegova primjedba se odnosi na ono na što već tri godine ukazuje a odnosi 
se na definiciju uloge Vijeća. Vijeće zapravo ne bi trebalo govoriti o novcu jer mu to nije 
posao, a s druge strane ne mogu dati mišljenje na Izvješće o radu ako ne rasprave i taj dio. 
Naveo je kako je njemu iz tog izvješća najviše upalo u oko dio o kvalifikacijskoj strukturi 
radnika HRT-a odnosno o tome da  50 % radnika na HRT ima SSS. Naveo je kako su 
promjene na HRT-u započele puno prije prošle godine. Istaknuo je problem loše definirane 
uloge Programskog vijeća i ponovno izražava nadu da je ovo napokon kraj početaka stoga će 
glasovati pozitivno za ovo Izvješće.  
 
Mislav Stipić, ravnatelj PJ Poslovanje, naveo je kako se slaže s mnogo toga što su članovi 
Vijeća rekli te se nadovezuje na predsjednika Vijeća navodeći da osim toga što je g. Kedžo 
rekao oko 50 % radnika sa SSS postoji još jedan tragičan podatak a to je da je samo 33 radnika 
HRT mlađe od 29 godina što predstavlja 1,17% od ukupnog broja zaposlenih. Smatra da je to 
nešto što trebaju promijeniti s obzirom na visoku razinu tehnologije na HRT-u.  
 
Neda Ritz, članica Vijeća, navela je kako njezino neprihvaćanje ovog Izvješća je zapravo 
kritika onima koji su trebali imenovati Nadzorni odbor HRT- jer smatra da je nedopustivo da 
jedna ovakva ustanova bude bez nadzora gotovo pet mjeseci.  
 
Nikola Baketa, dopredsjednik Vijeća, s obzirom da se više nitko nije javio za riječ predlaže 
da Programsko vijeće HRT-a donese sljedeći:  
 

ZAKLJUČAK 

Programsko vijeće HRT-a daje pozitivno mišljenje na Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 
2016. Godinu.  
 
Dopredsjednik Vijeća konstatira rezultate glasovanja za predloženi zaključak 
„ZA“  je glasovalo dva člana (Zdravko Kedžo i Zorislav Lukić),  
„PROTIV“  5  članova Vijeća (Neda Ritz, Ivica Maštruko, Aleksandar Milošević, Maja Sever 
i Dean Šoša)  
„SUZDRŽAN“  dva člana (Nikola Baketa i Vlaho Bogišić).  
 
Slijedom navedenoga utvrđuje se da predložen zaključak nije prihvaćen.  
 

Točnost izvatka iz Zapisnika ovjerava: 

Tajnica Programskog vijeća HRT-a   

Mirjana Bujdo Vađina, dipl.iur.  



 


