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Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 
novine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o 
Hrvatskoj radioteleviziji (predlagatelj: Klub zastupnika HSU-a), daje sljedeće 
 
 

M I Š L J E N J E 
 
 

Vlada Republike Hrvatske, u odnosu na Prijedlog zakona o dopunama Zakona 
o Hrvatskoj radioteleviziji, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika 
HSU-a, aktom od 14. srpnja 2014. godine, očituje se kako slijedi:  

 
Vlada Republike Hrvatske podržava namjeru predlagatelja koja je usmjerena 

na poboljšanje materijalne situacije građana nižih primanja, kako umirovljenika slabijeg 
materijalnog stanja, tako i ostalih građana s veoma niskim ili nikakvim prihodima. Naime, 
činjenica je da 960,00 kuna godišnje za plaćanje pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji predstavlja 
značajan izdatak za mnoga domaćinstva, tako da bi sniženje pristojbe moglo predstavljati i 
više od njihovog simboličnog troškovnog rasterećenja.  

 
Međutim, Vlada Republike Hrvatske smatra da u ovom obliku predmetni 

Prijedlog zakona nije prihvatljiv, budući da predlagatelj nije predvidio sniženje pristojbe na 
dovoljno razrađen i precizan način. Prije svega, potrebno je napomenuti da predlagatelj nije 
iskazao učinak predloženog zakona na državni proračun Republike Hrvatske, odnosno na 
prihod Hrvatske radiotelevizije kao njegova izvanproračunskog korisnika.  
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Osim toga, predloženi model ostvarivanja statusa pretplatnika koji bi imao 

pravo na plaćanje manjeg iznosa pristojbe samo na temelju izjave vlasnika prijamnika o 
osobnim prihodima, podložan je mogućim zloupotrebama. S tim u vezi, bilo bi potrebno 
predvidjeti način dokazivanja visine mjesečnog prihoda obveznika plaćanja pristojbe, 
odnosno izračuna osnovice njenog mjesečnog iznosa (relevantni dokazi nadležnih tijela koja 
imaju službene podatke o prihodima građana), a sve s ciljem transparentnosti i pravne 
sigurnosti te dokazivanja okolnosti koje su značajne za ostvarivanje prava, što je predlagatelj 
propustio propisati.  

 
Također, Vlada Republike Hrvatske ukazuje na to da se u članku 2. Prijedloga 

zakona propisuje različito vrijeme stupanja zakona na snagu od vremena početka primjene 
zakona te, s tim u vezi, upućuje predlagatelja na Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske 
o stupanju na snagu i početku primjene zakona i drugih propisa (Narodne novine, broj 
64/2006). 

 
Zaključno, Vlada Republike Hrvatske napominje da nije sporno da Hrvatska 

radiotelevizija mora unaprijediti način svoga rada i poslovanja, kako je Zakonom o Hrvatskoj 
radioteleviziji (Narodne novine, br. 137/2010 i 76/2012) i Programom restrukturiranja 
Hrvatske radiotelevizije i predviđeno. Provedbom Programa restrukturiranja već su ostvarene 
značajne uštede, ali i povećanje programske proizvodnje, dok još pozitivnije rezultate treba 
očekivati u predstojećem razdoblju. U međuvremenu, nagle promjene u očekivanim 
prihodima Hrvatske radiotelevizije mogle bi dovesti u pitanje opseg i kvalitetu rada Hrvatske 
radiotelevizije, što ne bi bilo u javnom interesu. 

  
 S obzirom na razumijevanje potrebe financijskog rasterećenja građana s nižim 

prihodima, Vlada Republike Hrvatske će voditi računa o tome da se u sklopu cjelovitih 
izmjena Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji razmotre i moguća rješenja za plaćanje pristojbe, 
na način da se istovremeno očuvaju prihodi, a time i funkcija te neovisnost Hrvatske 
radiotelevizije, kao i da se olakša financijska situacija građanima nižih prihoda. 

 
 

  Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila prof. dr. sc. Andreju 
Zlatar Violić, ministricu kulture, prof. Berislava Šipuša, zamjenika ministrice kulture, te 
Tamaru Perišić i mr. sc. Vesnu Jurić Bulatović, pomoćnice ministrice kulture. 
 
 
 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
      Zoran Milanović 
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