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] PREDSJEDNIKUHRVATSKOGA SABORA

Predmet: Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT—a te provedbi nadzora
zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31.
prosinca 2016. godine — mišljenje Vlade

Veza: Pisma Hrvatskoga sabora,' klase: 021-12/17—09/51, urbroja: 65-17-03, od 5.
srpnja 2017. godine i klase: POV-021-12/17—09/01, urbroja: 65-17-02, od 12.
srpnja 2017. godine

' Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne
novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), Vlada Republike Hrvatske o Godišnjem izvješću o radu
Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za
razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, daje sljedeće

MIŠLJENJE

Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati
Godišnje izvješće o radu NadZOniog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i

poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, koje je
predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Nadzorni odbor HRT-a, aktima od 5. i 11. srpnja
2017. godine.

Sukladno članku 23. stavku 5. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne
novine, br. 137/10, 76/12, 46/17 i 73/17 - ispravak), Nadzorni odbor HRT-a najmanje jednom
godišnje podnosi izvješće Hrvatskome saboru o svom radu i o provedbi nadzora zakonitosti
rada i financijskog poslovanjaHRT—a.



Na 4. sjednici Hrvatskoga sabora, održanoj 14. srpnja 2017. godine, donesena
je Odluka o razrješenju dijela članova Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije koje
imenuje Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 70/17), zbog poduzetih postupaka koji su
protivni odredbama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji te predstavljaju razlog za razrješenje
članova Nadzornog odbora HRT-a prije isteka mandata sukladno članku 22. stavku 8.
podstavku 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, a koji propisuje da će se član Nadzornog
odbora HRT—a razriješiti prije isteka mandata u slučaju ako svojim djelovanjem postupa
protivno zakonu i drugim prepisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti HRT-a.

Vlada Republike Hrvatske je mišljenja da je Nadzorni odbor HRT—a tijekom
2016. godine poduzeo postupke koji nisu u njegovoj nadležnosti. Također, potrebno je
istaknuti da Nadzorni odbor HRT-a u svojem ranijem izvješću nije ukazivao na nepravilnosti
u poslovanju niti je izražena sumnja u pravilnu provedbu korištenja sredstava državne potpore
za nabavu audiovizualnih djela neovisnih proizvođača.

Vezano za dostavljeni Dodatak Godišnjem izvješću o radu Nadzornog odbOra
HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za 2016. godinu, označen
kao POSLOVNA TAJNA — POVJERLJIVO, Vlada Republike Hrvatske očekuje da Nadzorni
odbor, nakon imenovanja, poduzme sve postupke i pravne radnje kako bi se uočene
nepravilnosti ili sumnje na nezakonitosti u poslovanju HRT—a otklonile i kako bi se
cjelokupno poslovanje uskladila s odredbama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji i drugim
zakonima, te kako se ne bi dovodilo u pitanje zakonito korištenje Sredstava pristojbe i drugih
prihoda.

Nadalje, Vlada Republike Hrvatske ukazuje na to da je Ministarstvo kulture, u
okviru svoje nadležnosti; pri provedbi nadzora zakonitosti općih akata HRT-a kojima se
uređuje nabava audiovizualnih djela od neovisnih proizvodača, dana 22. veljače 2017. godine,
po izvršenom uvidu u Opće uvjete poslovanja Hrvatske radiotelevizije o mjerilima i postupku
odabira programa od neovisnih proizvođača, uputilo I-IRT da poboljša i doradi isto u
primjerenom roku. Također, Ministarstvo kulture je po zahtjevu za provođenjem upravnog
nadzora nad provedbom korištenja sredstava državne potpme za nabavu audiovizualnih djela
od neovisnih proizvođača u 2015. i 2016. godini, izvijestilo Nadzorni odbor da je sukladno
članku 44. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji Vijeće za elektroničke medije, kao nezavisno
regulatorno tijelo, nadležno za obavljanje nadzora provedbe odredaba Zakona pa tako i za
nadzor nad korištenjem mjesečne pristojbe i drugih javnih prihoda.

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 Obuljen
Koržinek, ministricu kulture, dr. sc. Ivicu Poljička i Krešimira Partla, državne tajnike u
Ministarstvu kulture, te Maricu Mikec, doc. dr. sc. Ivu I Iraste Sočo, Blaža Zilića i Davora
Trupkovića, pomoćnike ministrice kulture.


