




BRANKO HRG 

ZASTUPNIK U HRVATSKOM SABORU 

 

 

 

Zagreb, veljača 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJEDLOG  

ZAKONA O DOPUNAMA  

ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIJEDLOG  

ZAKONA O DOPUNAMA  

ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI 

 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 

Ustavna osnova za donošenje ovog Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. 

podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 i 5/2014 – 

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 

ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJ

 

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10) donesen je 2010. godine a stupio je na 

snagu 08. prosinca 2010. godine. 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 76/12) 

donesen je 2012. godine a stupio je na snagu 09. srpnja 2012. godine. 

Ovim se Zakonom uvodi kvalificirana većina za imenovanje Glavnog ravnatelja 

HRT-a čime će se postići veća politička suglasnost oko osobe koja bude imenovana 

na tu dužnost. Time se osigurava da Hrvatska radiotelevizija bude neovisni javni 

medij. Uvodi se i mogućnost da osim Odbora za informiranje, informatizaciju i 

medije Hrvatskog sabora, prijedlog za razrješenje Glavnog ravnatelja HRT-a može 

pokrenuti i 1/3 zastupnika u Hrvatskom saboru. Ovim Zakonom oslobađaju se od 

plaćanja mjesečne pristojbe fizičke i pravne osobe koje imaju zasnovan pretplatnički 

odnos sa nekim drugim pružateljem audiovizualnih medijskih usluga te se uvodi 

obveza Hrvatskoj radioteleviziji da o tim osobama vodi poseban očevidnik. 

 

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE 

ZAKONA 

Za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu 

Republike Hrvatske. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIJEDLOG  

ZAKONA O DOPUNAMA  

ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI 

 

Članak 1. 

 

U  Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (“Narodne novine”, br. 137/10. i 76/12.) članak 

19.a  stavak 3. ispred rijeći “većinom” dodaje se riječ “dvotrećinskom”. 

 

Članak 2. 

 

U članku 20. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi: “(8) Prijedlog za razriješenje 

Glavnog ravnatelja HRT-a može pokrenuti i 1/3 zastupnika u Hrvatskom saboru, 

podnošenjem zahtjeva za uvrštenje točke o razrješenju u dnevni red.” 

 

Članak 3. 

 

Iza članka 34. dodaje se članak 34.a koji glasi: 

 

“(1) Iznimno od odredaba članka 34. ovog Zakona, one fizičke i pravne osobe koje 

imaju zasnovan pretplatnički odnos sa nekim drugim pružateljem audiovizualnih 

medijskih usluga plaćaju pola iznosa mjesečne pristojbe. 

 

(2) Pružatelj audiovizualnih medijskih usluga dužan je o zasnivanju odnosno raskidu 

pretplatničkog odnosa u roku od 15 dana obavijestiti Hrvatsku radioteleviziju.  

 

(3) Hrvatska radiotelevizija dužna je voditi očevidnik pravnih i fizičkih osoba koje 

imaju zasnovan pretplatnički odnos sa nekim drugim pružateljem audiovizualnih 

medijskih usluga. 

 

(4) Način vođenja očevidnika, kao i podatke koji se u očevidnik upisuju utvrdit će 

ministar kulture pravilnikom.”  

 

Članak 4. 

 

Iza članka 57. dodaje se članak 57. a koji glasi: “Ministar kulture će u roku od 3 

mjeseca od dana stupanja ovog Zakona na snagu donijeti Pravilnik iz članka 34.a 

ovog Zakona.” 

 

Članak 5. 

 

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Uz članak 1. 

 

Predloženom dopunom zahtijevala bi se dvotrećinska većina prilikom izbora Glavnog 

ravnatelja Hrvatske radiotelevizije a time i šira politička suglasnost prilikom izbora 

osobe koja će obnašati tu dužnost. Širom političkom suglasnošću osigrava se da 

Hrvatskom radiotelevizijom kao javnom televizijom upravlja osoba koja uživa 

povjerenje najmanje 2/3 članova predstavničkog tijela. Ovakvo zakonsko rješenje 

unaprijeđuje nastojanje da HRT kao javna televizija uistinu postane nezavisni javni 

medij. 

 

Uz članak 2. 

 

Dosadašnjom zakonskom odredbom podnošenje prijedloga za razrješenje Glavnog 

ravnatelja HRT-a bilo je isključivo u djelokrugu Odbora za informiranje, 

informatizaciju i medije. 

 

Predloženom dopunom stavlja se u nadležnost i 1/3 zastupnika da podnese prijedlog 

za razrješenje Glavnog ravnatelja HRT-a. 

 

Ovom izmjenom ne dira se u ovlast Nadzornog odbora HRT-a koji jedini pokreće 

razrješenje Glavnog ravnatelja HRT-a. 

 

Uz članak 3. 

 

Predloženom dopunom pretplatnici koji imaju zasnovan pretplatnički odnos sa nekim 

drugim pružateljem audiovizualnih medijskih usluga oslobađaju se plaćanja polovice 

iznosa mjesečne naknade. Također HRT-u se uvodi obveza vođenja očevidnika takvih 

pretplatnika. 

 

Uz članak 4. 

 

Predloženom dopunom određuje se rok resornom ministarstvu da donese podzakonski 

akt kojim bi uređivao način vođenja očevidnika. 

 

Uz članak 5. 

 

Ovim člankom se propisuje stupanje na snagu ovog Zakona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEKST VAŽEĆE ODREDBE ZAKONA KOJA SE DOPUNJUJE 

 

Članak 19.a 

(1) Glavni ravnatelj HRT-a predstavlja i zastupa HRT i odgovoran je za zakonitost 

poslovanja HRT-a, za uspješno ostvarivanje djelatnosti HRT-a, za financijsko 

poslovanje HRT-a i ostvarivanje programskih načela HRT-a iz članka 5. do 8. ovoga 

Zakona. Glavni ravnatelj HRT-a odgovoran je da rad i poslovanje HRT-a budu 

ostvareni sukladno ovome Zakonu, Statutu HRT-a i drugim propisima. Glavni 

ravnatelj HRT-a odgovoran je za svoj rad Nadzornom odboru HRT-a. 

(2) Glavni ravnatelj HRT-a donosi odluke o poslovanju HRT-a, ako ovim Zakonom i 

Statutom HRT-a nije određeno da odluke donosi neko drugo tijelo HRT-a, obavlja 

druge poslove predviđene ovim Zakonom i Statutom HRT-a te donosi odluke 

potrebne za ostvarivanje odgovornosti za djelovanje HRT-a iz stavka 1. ovoga članka. 

(3) Glavnog ravnatelja HRT-a imenuje i razrješava Hrvatski sabor. Javni natječaj za 

imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a objavljuje Nadzorni odbor HRT-a, koji 

zaprima ponude i, uz mišljenje ispunjavaju li podnositelji ponude uvjete propisane 

ovim Zakonom i Statutom HRT-a i jesu li pravovremene, upućuje ponude Odboru za 

informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora. Odbor, nakon što s 

kandidatima koji ispunjavaju uvjete predviđene Zakonom i Statutom HRT-a obavi 

razgovor, podnosi Hrvatskome saboru prijedlog za imenovanje Glavnog ravnatelja 

HRT-a. Hrvatski sabor imenuje Glavnog ravnatelja HRT-a većinom glasova svih 

zastupnika u Hrvatskome saboru na mandat od pet godina. 

(4) U slučaju prestanka mandata Glavnog ravnatelja HRT-a, Hrvatski sabor će do 

izbora novog Glavnog ravnatelja HRT-a imenovati vršitelja dužnosti Glavnog 

ravnatelja HRT-a, najdulje na rok od šest mjeseci. Javni natječaj za imenovanje 

Glavnog ravnatelja HRT-a objavit će se roku od mjesec dana od dana imenovanja 

vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a, osim ako je u tijeku provedba već 

objavljenog javnog natječaja u smislu stavka 3. ovoga članka. 

(5) Glavni ravnatelj HRT-a imenovat će za svojeg zamjenika jednog od članova 

Ravnateljstva HRT-a. Statutom HRT-a uređuju se ovlasti zamjenika Glavnog 

ravnatelja HRT-a. 

(6) Glavni ravnatelj HRT-a jedanput godišnje podnosi izvješće Hrvatskome saboru o 

radu HRT-a, uz prethodno pribavljeno mišljenje Nadzornog odbora HRT-a i 

Programskog vijeća HRT-a. 

 

Članak 20. 

(1) Za Glavnog ravnatelja HRT-a može biti imenovana osoba koja je hrvatski 

državljanin, ima završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačeni studij, 

aktivno znanje najmanje jednoga svjetskog jezika (obvezno engleskog jezika), ima 

najmanje deset godina iskustva na odgovornim poslovima u medijima ili drugim 

poslovnim sustavima, poznavanje medijskog zakonodavstva i novih informacijskih 

tehnologija te druge uvjete propisane Statutom HRT-a. 

(2) Kandidati za Glavnog ravnatelja HRT-a obvezno, pored dokaza da ispunjavaju 

uvjete propisane ovim Zakonom i Statutom HRT-a, dostavljaju program rada i 

upravljanja HRT-om za predstojeće mandatno razdoblje. U svrhu izrade programa 

rada i upravljanja HRT-om, nakon objave javnog natječaja, omogućit će se 

zainteresiranim osobama uvid u izvješća koja tijela HRT-a dostavljaju Hrvatskome 

saboru. 

(3) Položaj Glavnog ravnatelja HRT-a i glavnih urednika na HRT-u nespojiv je s 

dužnošću u tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) 



 

samouprave te tijelima političkih stranaka. 

(4) Na osobe iz stavka 3. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 

25. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona. 

(5) Prije imenovanja glavnih urednika na HRT-u zatražit će se savjetodavno mišljenje 

novinara i drugih zaposlenika koji kreativno sudjeluju u stvaranju programa o tome 

mogu li kandidati za izbor uspješno obavljati dužnost za koju se natječu ili za koju ih 

se predlaže. 

(6) Tijelo nadležno za izbor razriješit će dužnosti osobu iz stavka 3. ovoga članka: 

– ako ta osoba podnese ostavku, 

– ako nadležno tijelo za izbor ili Nadzorni odbor HRT-a utvrdi da ta osoba ne obavlja 

dužnost sukladno ovome Zakonu i/ili Statutu HRT-a, 

– ako je svojim nesavjesnim radom dovela do materijalne štete za HRT ili prouzročila 

probleme u financijskom poslovanju, 

– ako ne postupi po zakonitoj odluci Nadzornog odbora HRT-a, 

– ako ne izvršava godišnji program HRT-a, 

– ako ne izvršava Ugovor iz članka 13. ovoga Zakona, 

– u drugim slučajevima predviđenim zakonom i Statutom HRT-a. 

(7) Postupak za razrješenje Glavnog ravnatelja HRT-a pokreće Nadzorni odbor HRT-

a, a prijedlog za razrješenje podnosi Odbor za informiranje, informatizaciju i medije 

Hrvatskoga sabora. Glavni ravnatelj HRT-a pokreće postupak za razrješenje ostalih 

osoba iz stavka 3. ovoga članka. 

 

 

Članak 34. 

(1) Svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski prijamnik odnosno 

drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa (u daljnjem tekstu: 

prijamnik) na području Republike Hrvatske koje je pokriveno prijenosnim signalom 

dužan je HRT-u plaćati mjesečnu pristojbu utvrđenu člankom 35. stavkom 2. ovoga 

Zakona, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno. 

(2) Kućanstva koja u vlasništvu ili posjedu imaju dva ili više prijamnika plaćaju 

mjesečnu pristojbu utvrđenu člankom 35. stavkom 2. ovoga Zakona kao da imaju 

jedan prijamnik. 

(3) Fizičke osobe koje ne plaćaju mjesečnu pristojbu i nisu članovi kućanstva koje 

plaća mjesečnu pristojbu, dužne su plaćati pristojbu za prijamnik u motornom vozilu 

registriranom na njihovo ime. 

(4) Pravne osobe, udruge bez pravne osobnosti, obrtnici i druge fizičke osobe koje 

obavljaju samostalnu djelatnost plaćaju mjesečnu pristojbu na svaki prijamnik u 

iznosu utvrđenom člankom 35. stavkom 2. ovoga Zakona, osim ako zakonom nije 

drugačije određeno. 

(5) Osoba koja ima u vlasništvu ili posjedu prijamnik, a nije član kućanstva koje plaća 

mjesečnu pristojbu u skladu s ovim Zakonom, obvezna je HRT-u prijaviti prijamnik 

najkasnije u roku od 30 dana od dana nabave prijamnika ili registracije motornog 

vozila s ugrađenim prijamnikom, a promjenu adrese, mjesta stanovanja ili sjedišta 

najkasnije u roku od 15 dana od dana promjene. 

(6) Kućanstvom se u smislu ovoga Zakona smatra svaka obiteljska ili druga zajednica 

osoba koje zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirenje osnovnih 

životnih potreba (stanovanja, prehrane i sl.). 

(7) HRT vodi evidenciju obveznika mjesečne pristojbe u Republici Hrvatskoj. Na 

vođenje i korištenje evidencije primjenjuju se propisi o zaštiti osobnih podataka. 

(8) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka pravne i fizičke osobe koje obavljaju 



 

ugostiteljsku djelatnost sukladno posebnom zakonu plaćanjem mjesečne pristojbe 

utvrđene člankom 35. stavkom 2. ovoga Zakona za jedan prijamnik u ugostiteljskom 

objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih prijamnika u istom ugostiteljskom 

objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe. 
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