
Prijedlog 
 
 
 
 

  Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike 
Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s točkom I. Odluke o posebnim 
aktivnostima u provedbi Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća 
određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male 
vrijednosti na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 11/2015 i 74/2015), Vlada 
Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ godine donijela 

 
 
 
 

O D L U K U 
 

o dodatnim mjerama za ublažavanje financijskih teškoća dužnika koji su ovršenici u 
postupcima prisilne naplate koje je pokrenula Hrvatska radiotelevizija 

 
 
 
 

I. 
 

  U cilju provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća 
određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male 
vrijednosti na novčanim sredstvima, koji je Vlada Republike Hrvatske prihvatila Odlukom o 
prihvaćanju Prijedloga sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog 
dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na 
novčanim sredstvima, klase: 022-03/15-04/10, urbroja: 50301-04/04-15-2, od 15. siječnja 
2015. godine (u daljnjem tekstu: Sporazum), te Odluke o posebnim aktivnostima u provedbi 
Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su 
ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima (u 
daljnjem tekstu: Odluka o posebnim aktivnostima), predlaže se Hrvatskoj radioteleviziji da, 
sukladno zakonskim propisima i drugim aktima koji uređuju rad Hrvatske radiotelevizije, 
odredi i provede temeljem točke X. Sporazuma dodatne mjere za ublažavanje financijskih 
teškoća dužnika koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate koje je pokrenula Hrvatska 
radiotelevizija. 

 
II. 

 
  Mjere iz točke I. ove Odluke podrazumijevaju: 
 
- otpust/otpis duga u iznosu evidentiranom u poslovnim knjigama Hrvatske 

radiotelevizije na dan stupanja na snagu ove Odluke, uključujući glavnicu, te sve 
troškove i kamate na evidentirani iznos duga, osoba koje su dužnici Hrvatske 
radiotelevizije, a nemaju otvoren račun kod niti jedne financijske institucije u 
Republici Hrvatskoj te na dan stupanja na snagu ove Odluke ispunjavaju Kriterij A iz 
Sporazuma, 
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- otpust/otpis duga u iznosu evidentiranom u poslovnim knjigama Hrvatske 

radiotelevizije na dan stupanja na snagu ove Odluke, uključujući glavnicu, te sve 
troškove i kamate na evidentirani iznos duga, osoba koje su dužnici Hrvatske 
radiotelevizije po tri i više osnova za plaćanje te na dan stupanja na snagu ove Odluke 
ispunjavaju Kriterij A iz Sporazuma, 

 
- otpust/otpis duga osoba koje su dužnici Hrvatske radiotelevizije koji ispunjavaju 

Kriterij A iz Sporazuma i nalaze se u Registru otpisa duga pri Financijskoj agenciji, ali 
do dana stupanja na snagu ove Odluke nisu Hrvatskoj radioteleviziji podnijele zahtjev 
za otpis duga ili su iz neznanja ili očitom omaškom podnijele nepotpun i/ili neispravan 
Zahtjev, 

 
- otpust/otpis duga svim fizičkim osobama, koje nisu obrtnici, trgovci pojedinci niti 

obavljaju samostalnu djelatnost, u iznosu evidentiranom u poslovnim knjigama 
Hrvatske radiotelevizije na dan stupanja na snagu ove Odluke, uključujući glavnicu, 
sve troškove i kamate na evidentirani iznos duga po osnovama za plaćanje 
donesenim/izdanim prije 4 ili više godina računajući od dana stupanja na snagu ove 
Odluke. 

 
III. 

 
  Zadužuje se Ministarstvo socijalne politike i mladih da o ovoj Odluci izvijesti 
sva tijela uključena u provedbu Sporazuma i Odluke o posebnim aktivnostima. 
 
  Zadužuje se Hrvatska radiotelevizija da u roku od 30 dana od dana stupanja na 
snagu ove Odluke izvijesti Ministarstvo socijalne politike i mladih o provedbi mjera iz točke 
II. ove Odluke.  

 
IV. 

 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb, 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Zoran Milanović 
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OBRAZLOŽENJE 
 
 
 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. siječnja 2015. godine donijela Odluku 
kojom se usvaja Prijedlog Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća 
određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male 
vrijednosti na novčanim sredstvima (dalje; Sporazum). Temeljem stavka 2. točke 3. Odluke o 
usvajanju Sporazuma, ministrica socijalne politike i mladih donijela je 23. siječnja 2015. 
godine Protokol o postupku provedbe Sporazuma.  
 
Sporazumom i Protokolom uspostavljene su privremene jednokratne mjere koje se sastoje od 
otpusta/otpisa duga prema dužnicima koji zadovoljavaju kriterije utvrđene Sporazumom te 
jednogodišnje odgode ovršnih postupaka u odnosu na dužnike koji ispunjavaju Kriterij B iz 
Sporazuma kada je njihov dug prema pružateljima elektroničkih komunikacijskih usluga. 
 
Hrvatska radiotelevizija, temeljem prethodne suglasnosti Vijeća za elektroničke medije i 
suglasnosti Nadzornog odbora, pristupila je 19. siječnja 2015. godine Sporazumu te 01. srpnja 
2015. godine Dodatku Sporazumu kojim je produljeno sudjelovanje u mjerama do 31. srpnja 
2015. godine. Do 07. srpnja 2015. godine Hrvatska radiotelevizija je temeljem Sporazuma 
otpustila/otpisala dug za 3.273 dužnika u ukupnom iznosu od 13.421.207,75 kuna, bez kamata  
 
Točkom I. Odluke o posebnim aktivnostima u provedbi Sporazuma o mjerama za ublažavanje 
financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate 
tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima (»Narodne novine« broj 11/2015) Hrvatska 
radiotelevizija zadužena je posebice da revidira postupke prisilne naplate koje vodi protiv 
Prihvatljive kategorije dužnika prema Sporazumu, otpusti/otpiše dugove Prihvatljivoj 
kategoriji dužnika prema Sporazumu i povuče predmetne prijedloge za ovrhu, odnosno 
povuče osnove za plaćanje iz provedbe, te revidira poslovnu politiku u skladu s Odlukom o 
posebnim aktivnostima i Sporazumom. 
 
Hrvatska radiotelevizija provela je internu analizu sukladno Odluci o posebnim aktivnostima 
u provedbi Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela 
građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim 
sredstvima (»Narodne novine« broj 11/2015) te izvijestila Ministarstvo socijalne politike i 
mladih o namjeri donošenja dodatnih mjera sukladno točki X. Sporazuma, a u opsegu i na 
način definiran ovom Odlukom. 
 
Prema preliminarnim neslužbenim analizama Hrvatske radiotelevizije, provedbom dodatnih 
mjera utvrđenih ovom odlukom izvršio bi se otpust/otpis nenaplativih odnosno teško 
naplativih tražbina prema otprilike 10.000 dužnika, vođenje postupaka prisilne naplate prema 
kojima generira dodatne troškova kako za dužnika tako i za vjerovnika te dovodi u pitanje 
načela ekonomičnosti i društveno odgovornog poslovanja. 
 
 


