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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI

Članak 1.
U Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine, broj 137/2010) u članku 9.
stavku 2. podstavak 6. mijenja se i glasi:
''- proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe namijenjene informiranju
pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj na jezicima nacionalnih manjina,
uključujući i programe za djecu na jezicima nacionalnih manjina,''
Iza podstavka 10. dodaju se novi podstavci 11., 12. i 13. koji glase:
''- proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe kojima se promiče zdravlje kao i
aktivnosti za prevenciju, očuvanje i unapređenje zdravlja kao opće društvene vrijednosti,
- proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe namijenjene očuvanju digniteta i
vrijednosti Domovinskog rata,
- proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe namijenjene različitim dobnim
skupinama djece, od predškolske i rane školske dobe do adolescentske dobi, prilagođene
njihovim potrebama i usmjerene na promicanje njihove dobrobiti,''
Dosadašnji podstavci 11. do 20. postaju podstavci 14. do 23.
U stavku 5. podstavku 2. iza riječi: ''audiovizualnih djela,'' dodaju se riječi:
''uključujući i ona namijenjena djeci,''.
Članak 2.
U članku 11. stavku 3. riječi: ''predsjednik Uprave HRT-a'' zamjenjuju se riječima:
''Glavni ravnatelj HRT-a.''
Članak 3.
U članku 13. stavku 3. riječi: ''na prijedlog Uprave HRT-a'' zamjenjuju se riječima: ''na
prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a'', a riječi: ''imenuje Uprava HRT-a'' zamjenjuju riječima:
''imenuje Glavni ravnatelj HRT-a''.
Članak 4.
U članku 15. stavcima 3. i 4. riječ: ''Uprava'' zamjenjuje se riječju: ''Glavni ravnatelj.''

Članak 5.
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Članak 18. mijenja se i glasi:
''Tijela HRT-a su: Glavni ravnatelj HRT, Ravnateljstvo HRT-a, Nadzorni odbor HRTa i Programsko vijeće HRT-a.''
Članak 6.
Naslov iznad članka 19. mijenja se i glasi: ''Glavni ravnatelj HRT-a'', te se članak 19.
mijenja i glasi:
''HRT-om upravlja Glavni ravnatelj HRT-a, sukladno ovome Zakonu i Statutu HRT-a.''
Članak 7.
Iza članka 19. dodaje se novi članak 19.a koji glasi:
''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 članaka 5. – 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 Hrvatskog sabora. Odbor, nakon što s kandidatima koji ispunjavaju
uvjete predviđene Zakonom i Statutom HRT-a obavi razgovor, podnosi Hrvatskom saboru
prijedlog za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a. Hrvatski sabor imenuje Glavnog
ravnatelja HRT-a većinom glasova svih zastupnika u Hrvatskom 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 6 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 HRTa.
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(6) Glavni ravnatelj HRT-a jedanput godišnje podnosi izvješće Hrvatskom saboru o radu
HRT-a, uz prethodno pribavljeno mišljenje Nadzornog odbora HRT-a i Programskog vijeća
HRT-a.''
Članak 8.
Članak 20. mijenja se i glasi:
''(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 pet
godina radnoga iskustva u upravljanju 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 Hrvatskom 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. stavka 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 da li
kandidati za izbor mogu 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 HRTa, a prijedlog za razrješenje podnosi Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
Hrvatskog sabora. Glavni ravnatelj HRT-a pokreće postupak za razrješenje ostalih osoba iz
stavka 3. ovoga članka.''
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Članak 9.
Članak 21. mijenja se i glasi:
'' (1) Glavni ravnatelj HRT-a:
-

upravlja, te vodi poslovanje HRT-a,
odlučuje o raspolaganju imovinom HRT-a sukladno Statutu HRT-a,
predlaže Nadzornom odboru HRT-a Statut HRT-a koji potvrđuje Hrvatski
sabor,
donosi opće akte HRT-a, osim onih koje donosi Ravnateljstvo HRT-a,
Programsko vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a,
predlaže Nadzornom odboru HRT-a program rada HRT-a,
utvrđuje, nakon provedene javne rasprave i pribavljenih mišljenja
Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a, prijedlog Ugovora iz
članka 13. ovoga Zakona koji dostavlja Vladi Republike Hrvatske,
predlaže financijski plan HRT-a, te njegovu promjenu,
predlaže završni račun HRT-a,
odgovoran je za izradu akata i materijala potrebnih za rad Programskog vijeća
HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a,
na temelju provedenog javnog natječaja, uz prethodno pribavljeno mišljenje
novinara i drugih zaposlenika iz članka 20. stavka 5. ovoga Zakona, imenuje i
razrješava glavne urednike na HRT-u,
na temelju provedenog javnog natječaja, na prijedlog glavnog urednika na
HRT-u, imenuje i razrješava urednike pojedinih programa sukladno Statutu
HRT-a,
najmanje jedanput godišnje ili na zahtjev podnosi izvješće i Nadzornom
odboru HRT-a i Programskom vijeću HRT-a,
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom HRT-a.

(2) Ako se pri izradi godišnjih ili drugih financijskih izvješća ili inače ustanovi da u
HRT-u postoji gubitak, Glavni ravnatelj HRT-a mora odmah, a najkasnije u roku od osam
dana, o tome izvijestiti Ravnateljstvo HRT-a, Programsko vijeće HRT-a, Nadzorni odbor
HRT-a i osnivača.''
Članak 10.
Iza članka 21. dodaje se naslov: ''Ravnateljstvo HRT-a'' i novi članak 21.a koji glasi:
''Članak 21.a
(1) Ravnateljstvo HRT-a čine Glavni ravnatelj HRT-a i ravnatelji ustrojbenih jedinica
HRT-a utvrđeni Statutom HRT-a.
(2) Radom Ravnateljstva HRT-a rukovodi Glavni ravnatelj HRT-a.
(3) Djelokrug rada Ravnateljstva HRT-a, njegove zadaće te druga pitanja vezana uz
rad Ravnateljstva HRT-a propisuju se Statutom HRT-a.''
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Članak 11.
Članak 22. mijenja se i glasi:
''(1) Nadzorni odbor HRT-a ima pet članova. Četiri člana Nadzornog odbora HRT-a
imenuje i razrješava Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika temeljem javnog
natječaja koji provodi Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora koji
Hrvatskom saboru predlaže izbor članova. Jedan član Nadzornog odbora HRT-a je
predstavnik radnika koji se imenuje sukladno Zakonu o radu. Članovi Nadzornog odbora
HRT-a između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora HRT-a.
Mandat članova Nadzornog odbora HRT-a traje četiri godine.
(2) Za člana Nadzornog odbora 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 te najmanje deset godina radnog iskustva. Na
članove Nadzornog odbora HRT-a primjenjuju se odredbe članka 20. stavaka 3. i 4. ovoga
Zakona. Pri izboru članova Nadzornog odbora HRT-a vodit će se računa o tome da barem po
jedan član bude iz financijske i pravne struke, te da većina članova Nadzornog odbora HRT-a
ima radnog iskustva s područja medija.
(3) Izbor članova Nadzornog odbora HRT-a provest će se, u pravilu, tako da novi
članovi Nadzornog odbora HRT-a budu izabrani najmanje 30 dana prije isteka mandata
članova Nadzornog odbora HRT-a.
(4) Nadzorni odbor HRT-a može se konstituirati kad je imenovana većina članova
Nadzornog odbora HRT-a.
(5) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora HRT-a imaju pravo na nagradu za svoj
rad sukladno Statutu HRT-a.
(6) U radu Nadzornog odbora HRT-a mogu sudjelovati bez prava glasa Glavni
ravnatelj HRT-a te druge osobe koje pozove predsjednik Nadzornog odbora HRT-a.
(7) Poslove unutarnje revizije, administrativne i druge stručne poslove za potrebe
Nadzornog odbora HRT-a obavljaju stručne službe ustrojene Statutom HRT-a.
(8) Hrvatski sabor će razriješiti dužnosti člana Nadzornog odbora HRT-a prije isteka
mandata u slučaju:
-

ako podnese zahtjev za razrješenje,
ako svojim djelovanjem postupa protivno zakonu i drugim propisima kojima se
uređuje obavljanje djelatnosti HRT-a,
ako neopravdano ne prisustvuje na više od dvije sjednice Nadzornog odbora
HRT-a za redom, ili u razdoblju od godinu dana,
ako svojim zahtjevima nastoji utjecati na objavljivanje određenih programa,
ako postupa suprotno općim aktima HRT-a,
ako svojim djelovanjem ili ponašanjem narušava ugled HRT-a.''
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Članak 12.
Članak 23. mijenja se i glasi:
''(1) Nadzorni odbor HRT-a:
-

na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a donosi Statut HRT-a uz potvrdu
Hrvatskog sabora,
nadzire poslovanje HRT-a i usklađenost poslovanja sa zakonima te provedbu
odredaba ovoga Zakona koje se odnose na zakonito korištenje sredstava
pristojbe i drugih prihoda,
pokreće postupak za razrješenje Glavnog ravnatelja HRT-a, ako je ispunjen
neki od uvjeta propisan člankom 20. stavkom 6. ovoga Zakona,
na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a donosi program rada HRT-a, po
prethodno pribavljenom mišljenju Programskog vijeća HRT-a,
daje mišljenje na prijedlog Ugovora iz članka 13. ovoga Zakona koji nakon
završetka javne rasprave utvrdi Glavni ravnatelj HRT-a,
prihvaća financijski plan i njegov rebalans, te završni račun HRT-a,
daje suglasnost na raspolaganje nekretninama i imovinom HRT-a za iznose
iznad vrijednosti utvrđene Statutom HRT-a,
daje prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora o zajmu ili kreditu preko
određene vrijednosti, sukladno Statutu HRT-a,
daje suglasnost na davanje punomoći za zastupanje HRT-a osobama koje
temeljem ovog Zakona nisu ovlaštene zastupati HRT,
daje prethodnu suglasnost na odluku o donošenju općeg akta o financijskom
poslovanju HRT-a te općeg akta o plaćama i drugim materijalnim pravima
radnika HRT-a te naknadama za rad vanjskih suradnika HRT-a,
utvrđuje dopuštenu financijsku pričuvu u skladu sa člankom 39. stavkom 3.
ovoga Zakona,
utvrđuje visinu pristojbe u skladu sa člankom 35. stavkom 2. ovoga Zakona,
donosi poslovnik o svojem radu,
obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom HRT-a.

(2) Kada je ovim Zakonom ili Statutom HRT-a određeno da se određene odluke ili
akti donose uz mišljenje ili suglasnost Nadzornog odbora HRT-a, a Nadzorni odbor HRT-a se
ne očituje u roku od trideset dana od dana traženja, smatra se da je dano pozitivno mišljenje,
odnosno da je dana suglasnost.
(3) Nadzorni odbor HRT-a može pregledati i ispitivati poslovne knjige i
dokumentaciju HRT-a, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari, a u tu svrhu može koristiti
pojedine svoje članove ili vanjske stručnjake. Nadzorni odbor HRT-a daje nalog revizoru za
ispitivanje godišnjih financijskih izvješća HRT-a.
(4) Nadzorni odbor HRT-a ima pravo i dužnost u slučaju utvrđenih nepravilnosti
naložiti Ravnateljstvu HRT-a da nepravilnosti ispravi.
(5) Nadzorni odbor HRT-a podnosi najmanje jednom godišnje izvješće Hrvatskom
saboru o svom radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a.
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Nadzorni odbor HRT-a podnosi i izvješće o provedenom nadzoru iz stavka 1. podstavka 2.
ovoga članka Vijeću za elektroničke medije i Programskom vijeću HRT-a.''

Članak 13.
Članak 24. mijenja se i glasi:
''(1) Programsko vijeće HRT-a (u daljnjem tekstu: Vijeće HRT-a) zastupa i štiti
interes javnosti provođenjem nadzora programa i unapređenjem radijskog i audiovizualnog
programa, te drugih audio i audiovizualnih te multimedijskih usluga.
(2) Vijeće HRT-a ima 11 članova.''
Članak 14.
Članak 25. mijenja se i glasi:
''(1) Hrvatski sabor bira i razrješava članove Vijeća HRT-a. Izbor članova Vijeća
HRT-a Hrvatski sabor obavlja na temelju javnog poziva koji objavljuje i provodi Odbor za
informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora. Dva člana Vijeća HRT-a biraju
novinari i drugi zaposlenici HRT-a koji kreativno sudjeluju u stvaranju programa HRT-a na
način predviđen Statutom HRT-a.
(2) Postupak izbora pokreće se utvrđivanjem kriterija i javnim pozivom Odbora za
informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora koji se objavljuje najmanje 90 dana
prije isteka mandata članovima Vijeća HRT-a. Javnim pozivom pozivaju se institucije, udruge
i građani da podnesu obrazložene prijedloge o kandidatima za članove Vijeća HRT-a. Rok za
podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana ni dulji od 30 dana od dana objave
javnog poziva. Prijedlozi obvezno sadrže izjavu predloženika da nije u sukobu interesa u
smislu odredbi ovoga Zakona ovjerenu od strane javnog bilježnika, te, ako se kandidat nije
sam predložio, izjavu da prihvaća kandidaturu.
(3) Postupak raspisivanja javnog poziva i utvrđivanja kriterija provodi Odbor za
informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora.
(4) Za članove Vijeća HRT-a biraju se osobe koje su hrvatski državljani s
prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje su medijski stručnjaci i stručnjaci za audiovizualne
djelatnosti, ugledni intelektualci, priznati umjetnici, stručnjaci i ostali javni djelatnici koji su
se u javnom životu istaknuli zalaganjem za poštivanje demokratskih načela i vladavinu prava,
izgradnju i unapređenje najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, razvitak
civilnog društva, obranu ljudskih prava i sloboda, promicanje kulture, znanosti i umjetnosti,
kao i zaštitu slobode medija i izražavanja. Pri izboru članova Vijeća HRT-a vodit će se računa
o svjetonazorskom i drugom pluralizmu hrvatskog društva.
(5) Članovi Vijeća HRT-a ne mogu biti državni dužnosnici niti osobe koje obnašaju
dužnosti u tijelima političkih stranaka ili tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.

9

(6) Članovi Vijeća HRT-a ne mogu biti osobe koje su u radnom odnosu ili obavljaju
bilo koje druge poslove u konkurentskim pravnim osobama, odnosno pravnim osobama koje
obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa audio i audiovizualnih medijskih
usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektroničkih publikacija niti članovi njihovih
uprava, upravnih vijeća ili nadzornih odbora, te ne mogu biti vlasnici, dioničari ili imatelji
udjela u tim pravnim osobama, kao niti obavljati druge poslove zbog kojih bi mogle doći u
sukob interesa.
(7) Članovi Vijeća HRT-a, osim članova Vijeća HRT-a iz redova zaposlenika HRT-a,
za vrijeme trajanja mandata ne smiju biti ni u kakvom financijskom i/ili poslovnom odnosu s
HRT-om niti od HRT-a stjecati bilo kakve prihode niti posredovati prigodom sklapanja
poslova HRT-a s trećim osobama.
(8) Po zaključenju natječaja, Odbor će razmotriti sve podnesene prijedloge za članove
Vijeća HRT-a te listu kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom proslijediti
Hrvatskom saboru. Hrvatski sabor glasuje pojedinačno o svim predloženicima koji
ispunjavaju uvjete za izbor i odluku o izboru donosi većinom glasova svih zastupnika.
Izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova zastupnika u Hrvatskom saboru.
Ako pojedini ili svi kandidati dobiju jednak broj glasova zastupnika u Hrvatskom saboru,
ponovit će se glasovanje dok se ne izaberu članovi Vijeća HRT-a.
(9) Vijeće HRT-a može se konstituirati kad je imenovana većina članova Nadzornog
odbora HRT-a.''
Članak 15.
Članak 26. mijenja se i glasi:
''(1) Vijeće HRT-a:
-

-

prati provedbu programskih načela i obveza utvrđenih zakonom i Ugovorom iz
članka 13. ovoga Zakona, te u slučaju njihova nepoštivanja pisano upozorava
Ravnateljstvo HRT-a i glavne urednike na HRT-u, a upozorenje dostavlja na
znanje Nadzornom odboru HRT-a,
uređuje način utvrđivanja sadržaja i teksta programskih obveza HRT-a iz
članka 13. stavka 3. ovoga Zakona i održavanja javne rasprave HRT-a na
prijedlog Ravnateljstva HRT-a, uz odobrenje Vijeća za elektroničke medije,
daje mišljenje na prijedlog programa rada HRT-a,
daje mišljenje na prijedlog Ugovora iz članka 13. ovoga Zakona koji nakon
završetka javne rasprave utvrdi Glavni ravnatelj HRT-a,
imenuje povjerenika za korisnike usluga HRT-a,
donosi poslovnik o svom radu,
obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i Statutu HRT-a.

(2) Kada je ovim Zakonom ili Statutom HRT-a propisano da se određeni akt može
usvojiti ili utvrditi nakon pribavljenog mišljenja Vijeća HRT-a, a Vijeće HRT-a se ne očituje
u roku od trideset dana od dana traženja, smatra se da je dano pozitivno mišljenje.
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(3) U cilju osiguravanja autonomnosti uredničkog i novinarskog rada, Vijeće HRT-a
ne smije pregledavati ili slušati pojedine emisije ili druge dijelove programa prije nego su
objavljeni, te ne može donositi odluke i stavove o njihovu objavljivanju.
(4) Vijeće HRT-a sastaje se u pravilu jednom svaka tri mjeseca, a najmanje jedanput
godišnje podnosi izvješće Hrvatskom saboru o svom radu i o provedbi programskih načela i
obveza HRT-a utvrđenih zakonom i Ugovorom iz članka 13. ovoga Zakona.
(5) Izvješće Vijeća HRT-a iz stavka 4. ovoga članka objavljuje se na internetskim
stranicama HRT-a, a po potrebi i na drugi prikladan način.
(6) Administrativne i druge stručne poslove za potrebe Vijeća HRT-a obavlja stručna
služba ustrojena Statutom HRT-a.''
Članak 16.
Članak 27. mijenja se i glasi:
''(1) Član Vijeća HRT-a razriješit će se prije isteka mandata:
-

ako podnese zahtjev za razrješenje,
ako je imenovan za člana Vijeća HRT-a na temelju davanja netočnih podataka
i prešućivanja važnih okolnosti, suprotno odredbama članka 25. stavaka 5. do
7. ovoga Zakona,
ako za vrijeme trajanja mandata nastupe okolnosti iz članka 25. stavaka 5. do
7. ovoga Zakona,
ako svojim djelovanjem postupa protivno zakonu i drugim propisima kojima se
uređuje obavljanje djelatnosti HRT-a,
ako neopravdano ne prisustvuje sjednicama Vijeća HRT-a u razdoblju duljem
od 6 mjeseci,
ako izvan propisanog načina rada Vijeća HRT-a svojim zahtjevima nastoji
utjecati na objavljivanje određenih programa,
ako postupa suprotno općim aktima HRT-a,
ako svojim djelovanjem ili ponašanjem narušava ugled HRT-a.

(2) Postupak za prestanak mandata članu Vijeća HRT-a u slučaju iz stavka 1. ovoga
članka pokreće Vijeće HRT-a ili Nadzorni odbor HRT-a, a odluku o prestanku mandata
donosi Hrvatski sabor.
(3) U slučaju prestanka mandata članu Vijeća HRT-a iz stavka 1. ovoga članka,
provest će se postupak izbora člana Vijeća HRT-a na način propisan ovim Zakonom za
preostali dio mandata.''
Članak 17.
U članku 31. stavku 1. mijenja se i glasi:
„Sjednicama Vijeća HRT-a prisustvuju bez prava odlučivanja Glavni ravnatelj HRT-a,
predsjednik Nadzornog odbora HRT-a, glavni urednici na HRT-u te druge osobe na poziv
predsjednika Vijeća HRT-a.“
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Članak 18.
Članak 42. stavak 1. mijenja se i glasi:
''(1) Statut HRT-a donosi Nadzorni odbor HRT-a na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a, a
potvrđuje ga Hrvatski sabor. Druge opće akte donosi tijelo utvrđeno ovim Zakonom ili
Statutom HRT-a.''

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
(1) HRT je dužan najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga
Zakona uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona. Do usklađivanja općih akata,
primjenjivat će se postojeći opći akti u dijelu u kojemu nisu u suprotnosti s ovim Zakonom.
(2) Nadzorni odbor HRT-a dužan je u roku od dva mjeseca od dana imenovanja
donijeti Statut HRT-a, na prijedlog vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a odnosno
Glavnog ravnatelja HRT-a, i podnijeti ga Hrvatskom saboru na potvrđivanje, u skladu s ovim
Zakonom.
Članak 20.
(1) Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora će u roku od
osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uputiti javni poziv za imenovanje
članova Vijeća HRT-a sukladno ovom Zakonu.
(2) U javnom pozivu iz stavka 1. ovoga članka obvezno je naznačiti da se pet članova
Vijeća HRT-a imenuje na mandat od četiri godine, dok se druga četiri člana imenuje na
mandat od dvije godine.
(3) Nakon provedenog prvog izbora članova Vijeća HRT-a u skladu s ovim Zakonom,
na sjednici Vijeća HRT-a ždrijebom se određuje četiri člana Vijeća HRT-a iz stavka 2. ovoga
članka i jednog člana Vijeća HRT-a izabranog iz reda novinara i drugih zaposlenika HRT-a
čiji mandat je dvije godine.
(4) Članovima Vijeća HRT-a koji su izabrani prema prijašnjim odredbama Zakona o
HRT-u (Narodne novine, broj 137/2010) prestaje mandat imenovanjem Vijeća HRT-a
sukladno ovom Zakonu.
Članak 21.
(1) Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora će u roku od
osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenuti postupak za imenovanje
članova Nadzornog odbora HRT-a sukladno ovom Zakonu.
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(2) Članovima Nadzornog odbora HRT-a koji su izabrani sukladno prijašnjim
odredbama Zakona o HRT-u (Narodne novine, broj 137/2010) prestaje mandat imenovanjem
Nadzornog odbora HRT-a sukladno ovom Zakonu.

Članak 22.
(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona predsjednik Uprave HRT-a postaje
privremeni Glavni ravnatelj HRT-a.
(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje mandat članovima Uprave HRTa.
(3) Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora će, bez
provođenja javnog natječaja, predložiti Hrvatskom saboru u roku od osam dana od dana
stupanja na snagu ovoga Zakona imenovanje vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a na
rok od 6 mjeseci. Danom imenovanja vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a, prestaje
dužnost privremenog Glavnog ravnatelja HRT-a.
(4) Iznimno od odredbe članka 19.a stavka 3. koja je dodana člankom 7. ovoga
Zakona, javni natječaj za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a će objaviti i provesti Odbor
za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora u roku od devedeset dana od dana
stupanja na snagu ovoga Zakona. Za Glavnog ravnatelja HRT-a može biti izabrana 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
pet godina radnoga iskustva u upravljanju poslovnim sustavima, poznavanje medijskog
zakonodavstva i novih informacijskih tehnologija, te je predložila najbolji program rada i
upravljanja HRT-om za predstojeće mandatno razdoblje. Imenovanjem Glavnog ravnatelja
HRT-a prestaje mandat vršitelju dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a.
(5) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ravnatelji ustrojbenih jedinica HRT-a,
glavni urednici Hrvatske televizije, Hrvatskog radija i Multimedije HRT-a postaju privremeni
ravnatelji ustrojbenih jedinica HRT-a, odnosno privremeni urednici.
(6) Vršitelj dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a, odnosno Glavni ravnatelj HRT-a
imenovat će najdulje na 6 mjeseci vršitelje dužnosti ravnatelja ustrojbenih jedinica i urednika
iz stavka 5. ovoga članka, čime privremenim ravnateljima ustrojbenih jedinica i privremenim
urednicima prestaje mandat.
Članak 23.
Nadzorni odbor HRT-a dužan je utvrditi program restrukturiranja HRT-a, te ga uputiti
na usvajanje Vladi Republike Hrvatske u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu
ovoga Zakona. Nadzorni odbor HRT-a zatražit će od Glavnog ravnatelja HRT-a da izradi
nacrt prijedloga programa restrukturiranja HRT-a.
Članak 24.
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Iznimno od odredbe članka 13. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne
novine“, br. 137/2010), Ugovor između HRT-a i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1.
siječnja 2013. do 1. siječnja 2018. godine mora biti potpisan do 15. prosinca 2012. godine.
Prijedlog ugovora koji HRT dostavi Vladi Republike Hrvatske, uputit će se prije potpisivanja
na mišljenje Vijeću HRT-a i Nadzornom odboru HRT-a, izabranima prema ovom Zakonu.
Ako se Vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a na zahtjev vršitelja dužnosti Glavnog
ravnatelja HRT-a, odnosno Glavnog ravnatelja HRT-a ne očituju o prijedlogu Ugovora iz
stavka 1. ovoga članka u roku od deset dana od dana traženja, potpisivanju Ugovora može se
pristupiti bez mišljenja navedenih tijela.
Članak 25.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama.“
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OBRAZLOŽENJE KONAČNOG PRIJEDLOGA
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ
RADIOTELEVIZIJI
I.

RAZLOZI ZBOG KOJIH SE ZAKON DONOSI

Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine, broj 137/2010) i njegovom
provedbom ostvareno je usklađenje rada Hrvatske radiotelevizije s pravnom stečevinom
Europske unije, te je uvedena nova organizacija upravljanja HRT-om putem novih tijela,
Uprave HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a, koji su trebali osigurati bolje funkcioniranje i
poslovanje HRT-a, dok je Programskom vijeću HRT-a proširen djelokrug putem zajedničkog
djelokruga s Nadzornim odborom HRT-a, u dijelu koji se odnosi na imenovanje Uprave HRTa i usvajanje temeljnih akata HRT-a, Statuta HRT-a, programa rada i financijskog plana HRTa.
Međutim, zbog načina raspodjele pojedinih ovlasti između tijela HRT-a i njihovog
djelokruga došlo je do značajnih problema u funkcioniranju i upravljanju HRT-om, te blokade
rada pojedinih tijela HRT-a, tako da je u tom dijelu potrebno izmijeniti pojedine zakonske
odredbe.
Donošenjem predloženog Zakona preustrojit će se upravljanje HRT-om, tako da će
se jasno urediti postupak izbora i djelokrug pojedinih tijela HRT-a, te odrediti jasna
odgovornost Glavnog ravnatelja HRT-a za rad i poslovanje HRT-a, što će omogućiti skladno
funkcioniranje tijela ove javne televizije, u kontekstu sagledavanja svih njezinih poslovnih i
programskih obveza, te potencijala razvoja prema modernoj javnoj televiziji koja je sposobna
ponuditi korisnicima značajno nove audio i audiovizualne usluge i usvojiti nove tehnologije.
Uvođenjem pojačanje odgovornosti Glavnog ravnatelja HRT-a, uz postojanje kontrolnog
nadzora Nadzornog odbora HRT-a, stvorit će se uvjeti za provedbu restrukturiranja HRT-a,
koje do sada nisu uspjela provesti kolektivna tijela koja su upravljala HRT-om. Provedbom
programa restrukturiranja HRT-a treba se osigurati njegova reorganizacija, financijska
stabilizacija poslovanja i povećano ulaganje u program HRT-a.
II.

PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji
uređuju se sljedeća osnovna pitanja:
-

-

-

uređuju se tijela HRT-a, Glavni ravnatelj HRT-a, Nadzorni odbor HRT-a i
Programsko vijeće HRT-a, postupak njihova izbora i djelokrug rada, te
Ravnateljstvo HRT-a, čiji se djelokrug i zadaće određuju Statutom HRT-a,
prijelaznim i završnim odredbama propisuju se rokovi za provođenje
pojedinih zakonskih odredbi, kao i rok za usklađenje rada i poslovanja HRTa s odredbama Zakona,
predviđa se obveza usvajanja programa restrukturiranja HRT-a.
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III.

OBRAZLOŽENJE ODREDBI PREDLOŽENOG ZAKONA

Člankom 1. dopunjuje se članak 9. stavak 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji
(Narodne novine, broj 137/2010) tako da se Hrvatska radiotelevizije obvezuje da je dužna
proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe namijenjene nacionalnim manjinama na
jezicima nacionalnih manjina, programe kojima se promiče zdravlje, programe namijenjene
očuvanju digniteta i vrijednosti Domovinskog rata, te programe namijenjene različitim
dobnim skupinama djece.
Člankom 2. predviđeno je da se u članku 11. stavku 3. riječi: ''predsjednik Uprave
HRT-a'' zamjenjuju riječima: ''Glavni ravnatelj HRT-a.''
Člankom 3. predviđeno je da se u članku 13. stavku 3. Zakona riječi: ''na prijedlog
Uprave HRT-a'' zamjenjuju se riječima: ''na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a'', a riječi:
''imenuje Uprava HRT-a'' zamjenjuju riječima: ''imenuje Glavni ravnatelj HRT-a''.
Člankom 4. predviđeno je da se u članku 15. stavcima 3. i 4. Zakona riječ: ''Uprava''
zamjenjuje riječju: ''Glavni ravnatelj.''
Člankom 5. mijenja se članak 18. te se određuje da su tijela HRT-a Glavni ravnatelj
HRT-a, Ravnateljstvo HRT-a, Nadzorni odbor HRT-a i Programsko vijeće HRT-a.
Člankom 6. mijenja se članak 19. i propisuje se da HRT-om upravlja Glavni ravnatelj
HRT-a sukladno ovom Zakonu i Statutu HRT-a.
Člankom 7. dodaje se iza članka 19. novi članak 19.a kojim se pobliže uređuju
nadležnost i obveze Glavnog ravnatelja HRT-a, kao i postupak njegovog imenovanja i
razrješenja. Tako je stavkom 1. propisano da 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 članaka
5. – 8. Zakona. Nadalje, Glavni ravnatelj HRT-a odgovoran je da rad i poslovanje HRT-a
budu ostvareni sukladno Zakonu, Statutu HRT-a i drugim propisima. Stavkom 2. određuje se
da 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. Stavkom 3. propisuje se da
Glavnog ravnatelja imenuje i razrješuje Hrvatski sabor, nakon provedenog javnog natječaja
kojeg objavljuje Nadzorni odbor HRT-a te se pobliže uređuje postupak provedbe imenovanja.
Stavkom 4. propisuje se da će u slučaju prestanka mandata Glavnog ravnatelja HRT-a
Hrvatski sabor imenovati vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a do imenovanja novog
Glavnog ravnatelja HRT-a, a najdulje na rok od 6 mjeseci. Stavkom 5. propisuje se da će
Glavni ravnatelj HRT-a imenovati za svojeg zamjenika jednog od članova Ravnateljstva
HRT-a. Stavkom 6. utvrđena je obveza Glavnog ravnatelja HRT-a da jednom godišnje
podnosi Hrvatskom saboru izvješće o radu HRT-a, uz prethodno pribavljeno mišljenje
Nadzornog odbora HRT-a i Programskog vijeća HRT-a.
Člankom 8. mijenja se članak 20. te se propisuju uvjeti za imenovanje i razrješenje
Glavnog ravnatelja HRT-a i glavnih urednika na HRT-u. Tako se stavkom 1. propisuju uvjeti
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koje mora ispunjavati osoba koja se imenuje za Glavnog ravnatelja HRT-a, a stavkom 2. se
propisuje kako kandidati za Glavnog ravnatelja HRT-a obvezno moraju dostaviti program
rada i upravljanja HRT-om za predstojeće mandatno razdoblje Stavkom 3. određeno je da je
položaj Glavnog ravnatelja HRT-a i glavnih urednika na HRT-u nespojiv s dužnošću u
tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne (regionalne) samouprave te tijelima političkih
stranaka, a stavkom se 4. se još propisuje da se na navedene osobe primjenjuju i odredbe o
sukobu interesa iz članka 25. stavaka 5. i 6. Zakona. Stavkom 5. predviđa se uključivanje
novinara i drugih zaposlenika koji kreativno sudjeluju u stvaranju programa u proces
imenovanja glavnih urednika na HRT-u na način da će se prije imenovanja glavnih urednika
na HRT-u zatražiti savjetodavno mišljenje navedenih zaposlenika o tome mogu li kandidati
uspješno obavljati dužnost za koju se natječu ili za koju ih se predlaže. Stavkom 6. propisuju
se situacije kada će tijelo nadležno za izbor razriješiti dužnosti osobe iz stavka 3. ovog
članka. Stavkom 7. određuje se tko pokreće postupak za razrješenje Glavnog ravnatelja HRTa i ostalih osoba iz stavka 3. ovoga članka.
Člankom 9. mijenja se članak 21. na način da se stavkom 1. propisuju ovlasti Glavnog
ravnatelja HRT-a, dok je stavkom 2. propisana obveza Glavnog ravnatelja HRT-a da izvijesti
Ravnateljstvo HRT-a, Programsko vijeće HRT-a, Nadzorni odbor HRT-a i osnivača ukoliko
se pri izradi godišnjih ili drugih financijskih izvješća ili inače ustanovi da u HRT-u postoji
gubitak.
Člankom 10. iza članka 21. dodaje se novi članak 21.a kojim se propisuje da
Ravnateljstvo HRT-a čine Glavni ravnatelj HRT-a i ravnatelji ustrojbenih jedinica HRT-a
utvrđeni Statutom HRT-a. Radom Ravnateljstva HRT-a rukovodi Glavni ravnatelj HRT-a, a
djelokrug rada Ravnateljstva HRT-a, njegove zadaće te druga pitanja vezana uz rad
Ravnateljstva HRT-a propisuju se Statutom HRT-a.
Člankom 11. mijenja se članak 22. te se uređuje broj članova Nadzornog odbora
HRT-a, način njihova imenovanja i razrješenja, trajanje mandata, uvjeti koje moraju
ispunjavati da bi mogli biti imenovani članovima Nadzornog odbora HRT-a, rok u kojem
moraju biti imenovani novi članovi, kao i nagrade za rad Predsjednika i članova Nadzornog
odbora HRT-a. Istim člankom još se propisuje tko može sudjelovati u radu Nadzornog odbora
HRT-a bez prava glasa, te da poslove interne revizije, administrativne i druge stručne poslove
za potrebe Nadzornog odbora HRT-a obavljaju stručne službe ustrojene Statutom HRT-a.
Stavkom 8. propisani su slučajevi kada će Hrvatski sabor razriješiti dužnosti člana Nadzornog
odbora HRT-a prije isteka mandata.
Člankom 12. mijenja se članak 23. tako da se stavkom 1. propisuju ovlasti Nadzornog
odbora HRT-a. Stavkom 2. utvrđuje se rok u kojem je Nadzorni odbor HRT-a dužan dati
svoje mišljenje ili suglasnost na odluke ili akte koji se donose uz njegovu suglasnost.
Stavkom 3. propisuje se ovlast Nadzornog odbora HRT-a da može pregledati i ispitivati
poslovne knjige i dokumentaciju HRT-a, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari, te da u tu
svrhu može koristiti pojedine svoje članove ili vanjske stručnjake. Nadzorni odbor HRT-a,
također, daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća HRT-a, a u slučaju
utvrđenih nepravilnosti može naložiti Ravnateljstvu HRT-a da iste ispravi. Istim člankom još
je propisana obveza Nadzornog odbora HRT-a da najmanje jednom godišnje podnosi
Hrvatskom saboru izvješće o svom radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog
poslovanja HRT-a. Nadzorni odbor HRT-a podnosi i izvješće o provedenom nadzoru nad
poslovanjem HRT-a i usklađenosti poslovanja sa zakonima te provedbi odredaba ovoga
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Zakona koje se odnose na zakonito korištenje sredstava pristojbe i drugih prihoda (stavak 1.
podstavak 2. ovoga članka) Vijeću za elektroničke medije i Programskom vijeću HRT-a.
Člankom 13. mijenja se članak 24. na način da se stavkom 1. propisuje da
Programsko vijeće HRT-a zastupa i štiti interes javnosti provođenjem nadzora programa i
unapređenjem radijskog i audiovizualnog programa, te drugih audio i audiovizualnih te
multimedijskih usluga, a stavkom 2. propisuje se broj članova Programskog vijeće HRT-a.
Člankom 14. mijenja se članak 25. kojim se uređuje broj i način izbora članova
Programskog vijeća HRT-a, koje bira i razrješava Hrvatski sabor, a javni poziv objavljuje i
provodi Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora. Dva člana
Programskog vijeća HRT-a biraju novinari i drugi zaposlenici HRT-a koji kreativno sudjeluju
u stvaranju programa HRT-a na način predviđen Statutom HRT-a. Stavkom 4. propisuju se
uvjeti koje moraju ispunjavati članovi Programskog vijeća HRT-a, a stavci 5. i 6. sadrže
odredbe o sprečavanju sukoba interesa pa se propisuje da članovi Programskog vijeća HRT-a
ne mogu biti državni dužnosnici niti osobe koje obnašaju dužnosti u tijelima političkih
stranaka ili tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te da ne mogu biti
osobe koje su u radnom odnosu ili obavljaju bilo koje druge poslove u konkurentskim
pravnim osobama, odnosno pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja
i/ili prijenosa audio i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijskih sadržaja i usluga
elektroničkih publikacija niti članovi njihovih uprava, upravnih vijeća ili nadzornih odbora, te
ne mogu biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela u tim pravnim osobama, kao niti obavljati
druge poslove zbog kojih bi mogle doći u sukob interesa. Nadalje, stavkom 7. utvrđuje se da
članovi Vijeća HRT-a, osim članova iz reda zaposlenika HRT-a, za vrijeme trajanja mandata
ne smiju biti ni u kakvom financijskom i/ili poslovnom odnosu s HRT-om niti od HRT-a
stjecati bilo kakve prihode niti posredovati prigodom sklapanja poslova HRT-a s trećim
osobama. Stavkom 8. propisuje se da će Odbor po zaključenju natječaja razmotriti sve
podnesene prijedloge za članove Vijeća HRT-a te listu kandidata koji ispunjavaju uvjete
propisane ovim Zakonom proslijediti Hrvatskom saboru koji će provesti glasovanje o svim
predloženim kandidatima koji ispunjavaju uvjete za izbor te odluku donijeti većinom glasova
svih zastupnika. Ako pojedini ili svi kandidati dobiju jednak broj glasova zastupnika u
Hrvatskom saboru, ponovit će se glasovanje dok se ne izaberu članovi Vijeća HRT-a.
Člankom 15. mijenja se članak 26. te se propisuju ovlasti Programskog vijeća HRT-a
i utvrđuje se rok u kojem je Programsko vijeće HRT-a obvezno dati svoje mišljenje na akte
koji se mogu usvojiti ili utvrditi tek po pribavljenom mišljenju Programskog vijeća HRT-a.
Stavkom 3. osigurava se autonomnost uredničkog i novinarskog rada tako da se propisuje da
Programsko vijeće HRT-a ne smije pregledavati ili slušati pojedine emisije ili druge dijelove
programa prije nego su objavljeni, te ne može donositi odluke i stavove o njihovu
objavljivanju. Stavkom 4. određuje se da se Programsko vijeće HRT-a sastaje u pravilu
jednom svaka tri mjeseca, a najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Hrvatskom saboru o
svom radu i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih zakonom i Ugovorom
iz članka 13. ovoga Zakona koje se objavljuje na internetskim stranicama HRT-a, a po potrebi
i na drugi prikladan način. Administrativne i druge stručne poslove za potrebe Programskog
vijeća HRT-a obavlja stručna služba ustrojena Statutom HRT-a.
Člankom 16. mijenja se članak 27. kojim se uređuju slučajevi prestanka mandata
članovima Programskog vijeća HRT-a prije isteka vremena na koje su birani. Stavkom 2.
propisuje se tko pokreće postupak za prestanak mandata članu Programskog vijeća HRT-a u
slučajevima iz stavka 1. ovoga članka te da odluku o prestanku mandata donosi Hrvatski
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sabor. Stavkom 3. određuje se da će se u slučaju prestanka mandata članu Programskog vijeća
HRT-a iz stavka 1. ovoga članka, provesti postupak izbora člana Programskog vijeća HRT-a
na način propisan ovim Zakonom za preostali dio mandata.
Člankom 17. mijenja se članak 31. stavak 1. tako da se propisuje da na sjednicama
Vijeća HRT-a prisustvuju bez prava odlučivanja Glavni ravnatelj HRT-a, predsjednik
Nadzornog odbora HRT-a, glavni urednici na HRT-u te druge osobe na poziv predsjednika
Vijeća HRT-a.
Člankom 18. mijenja se članak 42. stavak 1. na način da se propisuje da Statut HRT-a
donosi Nadzorni odbor HRT-a na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a, a potvrđuje ga
Hrvatski sabor, dok je dosadašnjom odredbom članka 42. propisano da Statut HRT-a donose
Vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a na zajedničkoj sjednici. Druge opće akte donosi tijelo
utvrđeno ovim Zakonom ili Statutom HRT-a.
Člankom 19. propisuje se obveza HRT-a da najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana
stupanja na snagu ovoga Zakona uskladi svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona. Do
usklađivanja općih akata, primjenjivat će se postojeći opći akti u dijelu u kojemu nisu u
suprotnosti s ovim Zakonom. Stavkom 2. propisuje se da je Nadzorni odbor HRT-a dužan u
roku od dva mjeseca od dana imenovanja donijeti Statut HRT-a, na prijedlog vršitelja
dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a, odnosno Glavnog ravnatelja HRT-a i podnijeti ga
Hrvatskom saboru na potvrđivanje, u skladu s ovim Zakonom.
Člankom 20. propisuje se da će Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
Hrvatskoga sabora u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uputiti
javni poziv za imenovanje članova Vijeća HRT-a, u kojem je obvezno naznačiti da se pet
članova Vijeća HRT-a imenuje na mandat od četiri godine, dok se druga četiri člana imenuje
na mandat od dvije godine. Nakon provedenog prvog izbora, na sjednici Vijeća HRT-a
ždrijebom se određuje članove Vijeća čiji mandat je dvije godine. Stavkom 3. propisuje se da
članovima Vijeća HRT-a koji su izabrani prema prijašnjim odredbama Zakona o HRT-u
prestaje mandat imenovanjem Vijeća HRT-a sukladno ovom Zakonu.
Člankom 21. propisuje se da će Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
Hrvatskoga sabora u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenuti
postupak za imenovanje članova Nadzornog odbora HRT-a. Stavkom 2. propisuje se da
članovima Nadzornog odbora HRT-a koji su izabrani sukladno prijašnjim odredbama Zakona
o HRT-u prestaje mandat imenovanjem Nadzornog odbora HRT-a sukladno ovom Zakonu.
Člankom 22. uređuje se da danom stupanja na snagu ovoga Zakona predsjednik
Uprave HRT-a postaje privremeni Glavni ravnatelj HRT-a te da prestaje mandat članovima
Uprave HRT-a. Stavkom 3. propisuje se da će Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
Hrvatskog sabora, bez provođenja javnog natječaja, predložiti Hrvatskom saboru u roku od 8
dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovanje vršitelja dužnosti Glavnog
ravnatelja HRT-a na rok od 6 mjeseci. Danom imenovanja vršitelja dužnosti Glavnog
ravnatelja HRT-a, prestaje dužnost privremenog Glavnog ravnatelja HRT-a. Stavkom 4.
određuje se da će u roku od devedeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona javni
natječaj za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a, iznimno od odredbe članka 19.a stavka 3.
koja je dodana člankom 7. ovoga Zakona, objaviti Odbor za informiranje, informatizaciju i
medije Hrvatskoga sabora, te se propisuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat za Glavnog
ravnatelja HRT-a. Stavkom 5. propisuje se da danom stupanja na snagu ovoga Zakona
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ravnatelji ustrojbenih jedinica HRT-a, urednici Hrvatske televizije, Hrvatskog radija i
Multimedije HRT-a postaju privremeni ravnatelji ustrojbenih jedinica HRT-a, odnosno
privremeni urednici. Stavak 6. propisuje da će vršitelj dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a
odnosno Glavni ravnatelj HRT-a imenovati najdulje na 6 mjeseci vršitelje dužnosti ravnatelja
ustrojbenih jedinica i urednika iz stavka 5. ovoga članka, čime privremenim ravnateljima
ustrojbenih jedinica i privremenim urednicima prestaje mandat.
Člankom 23. propisuje se da je Nadzorni odbor HRT-a dužan utvrditi program
restrukturiranja HRT-a, čiji će nacrt prijedloga izraditi Glavni ravnatelj HRT-a, te ga uputiti
na usvajanje Vladi Republike Hrvatske u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu
ovoga Zakona.
Člankom 24. propisano je da se iznimno od odredbe članka 13. stavka 4. Zakona o
Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, br. 137/2010), Ugovor između HRT-a i Vlade
Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 1. siječnja 2018. godine mora
potpisati do 1. prosinca 2012. godine. Prijedlog ugovora koji HRT dostavi Vladi Republike
Hrvatske, uputit će se prije potpisivanja na mišljenje Vijeću HRT-a i Nadzornom odboru
HRT-a, izabranima prema ovom Zakonu. Ako se Vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a na
zahtjev vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a, odnosno Glavnog ravnatelja HRT-a ne
očituju o prijedlogu Ugovora iz stavka 1. ovoga članka u roku od deset dana od dana traženja,
potpisivanju Ugovora može se pristupiti bez mišljenja navedenih tijela.
Člankom 25. određeno je da ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u „Narodnim
novinama“, kako bi se omogućila pravovremena provedba prijelaznih odredbi ovoga Zakona,
a s obzirom na propisano vrijeme zasjedanja Hrvatskog sabora.

IV. OCJENA POTREBNIH SREDSTVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA
Za provođenje ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u
državnom proračunu Republike Hrvatske.
V.

RAZLIKE IZMEĐU RJEŠENJA KOJA SE PREDLAŽU KONAČNIM
PRIJEDLOGOM ZAKONA U ODNOSU NA RJEŠENJA IZ
PRIJEDLOGA ZAKONA I RAZLOZI ZBOG KOJIH SU RAZLIKE
NASTALE
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji prihvaćen
je u Hrvatskom saboru 21. lipnja 2010. godine, nakon što je razmotren na saborskoj sjednici i
na sjednicama radnih tijela. Sve primjedbe i prijedlozi pomno su razmotreni i uvršteni u ovaj
tekst Konačnog prijedloga.
U odredbi članka 21. stavku 1. podstavcima 10 i 11. koji su uređeni člankom 9. ovoga
Konačnog prijedloga zakona, propisano je da se glavni urednici na HRT-u i glavni urednici
pojedinih programa biraju na temelju javnog natječaja. Ovime se osigurava transparentan
način izbora glavnih urednika na HRT-u i glavnih urednika pojedinih programa.
U odredbi članka 22. koji je uređen člankom 11. ovoga Konačnog prijedloga zakona
dodan je novi stavak 4. prema kojem se Nadzorni odbor HRT-a može konstituirati kad je
imenovana većina članova Nadzornog odbora HRT-a. Na ovaj način se osigurava nesmetano
funkcioniranje ovoga tijela u slučaju da dođe do zastoja u postupku imenovanju nekog člana
ovoga tijela.
U članku 23. stavku 2. koji je uređen člankom 12. ovoga Konačnog prijedloga zakona rok od
petnaest dana produljen je na trideset dana, kako bi s Nadzornom odboru HRT-a dalo više vremena
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za očitovanje o određenim odlukama i aktima.
U članku 25. koji je uređen člankom 14. ovoga Konačnog prijedloga zakona dodan je
novi stavak 9. kojim se propisuje da se Vijeće HRT-a može konstituirati kad je imenovana
većina članova Vijeća HRT-a. Na ovaj način se osigurava nesmetano funkcioniranje ovoga
tijela u slučaju da dođe do zastoja u postupku imenovanja nekog člana ovoga tijela.
U odredbi članka 26. stavku 2. koji je uređen člankom 15. ovoga Konačnog prijedloga rok
od petnaest dana produljen je na trideset dana, kako bi s Vijeću HRT-a dalo više vremena za
očitovanje o određenim odlukama i aktima.
U članku 22. stavku 3. Konačnog prijedloga zakona rok u kojem je Odbor za
informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora dužan predložiti Hrvatskom saboru
imenovanje vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a skraćen je od trideset na osam dana
računajući od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. U stavku 4. roka za raspisivanje javnog
natječaja za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a produljen je od trideset na devedeset dana
od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Dodan je novi članak 24. kojim je propisano da se iznimno od odredbe članka 13. stavka
4. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, br. 137/2010), Ugovor između
HRT-a i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 1. siječnja 2018.
godine mora potpisati do 1. prosinca 2012. godine. Prijedlog ugovora koji HRT dostavi Vladi
Republike Hrvatske, uputit će se prije potpisivanja na mišljenje Vijeću HRT-a i Nadzornom
odboru HRT-a, izabranima prema ovom Zakonu. Ako se Vijeće HRT-a i Nadzorni odbor
HRT-a na zahtjev vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a, odnosno Glavnog ravnatelja
HRT-a ne očituju o prijedlogu Ugovora iz stavka 1. ovoga članka u roku od deset dana od
dana traženja, potpisivanju Ugovora može se pristupiti bez mišljenja navedenih tijela.
U članku 25. određeno je da ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u „Narodnim
novinama.“.

VI.

PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA DANI NA PRIJEDLOG ZAKONA KOJE
PREDLAGATELJ NIJE PRIHVATIO, S OBRAZLOŽENJEM

Prijedlog Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora da se članak 8. Konačnog
prijedloga doradi na način da se odredi tko i kako će provjeravati znanje koje treba imati
kandidat za Glavnog ravnatelja HRT-a nije prihvatljiv. Naime, člankom 7. Konačnog
prijedloga je propisano da se s kandidatima obavlja razgovor u Odboru za informiranje,
informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora, što omogućuje provjeru znanja kroz pitanja
članova Odbora.
Također se nije mogao prihvatiti prijedlog Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora
prema kojem bi u prijelaznoj odredbi članka 22. trebalo skratiti postupak prigodom izbora
Glavnog ravnatelja HRT-a, tako da se izostavi jedna od faza, bilo privremeni ili vršitelj
dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a. Ako bi se prihvatila ova odredba onda bi postojalo
razdoblje u kojem formalnopravno HRT nema osobu koja je predstavlja i zastupa, što nije
prihvatljivo.
Razmotrene su primjedbe i prijedlozi izneseni na sjednici Odbora za informiranje,
informatizaciju i medije, te primjedbe i prijedlozi koji su izneseni tijekom rasprave o
Prijedlogu zakona, a odnose se na ograničavanje ovlasti Glavnog ravnatelja HRT-a, izbor
Glavnog ravnatelja HRT-a i drugih tijela HRT-a dvotrećinskom većinom u Hrvatskom
saboru, uvođenje obveznog mišljenja novinara i drugog kreativnog osoblja za izbor glavnih
urednika na HRT-u. Ovlasti Glavnog ravnatelja HRT-a su utvrđene kako bi uspješno mogao
voditi rad i poslovanje HRT-a. Za izbor svih tijela HRT-a koja se biraju u Hrvatskom saboru
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(Glavni ravnatelj HRT-a, Nadzorni odbor HRT-a i Vijeće HRT-a) predložena je tzv.
kvalificirana većina tj. većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru, sukladno Ustavu
Republike Hrvatske. Konačnim prijedlog Zakona predviđeno je da se prilikom izbora glavnih
urednika na HRT-u traži mišljenje novinara i drugog kreativnog osoblja što zadovoljava
standarde transparentnosti i stručnog pristupa pri izboru glavnih urednika.
Također nije prihvaćen prijedlog prema kojem bi glavne urednike na HRT-u
imenovalo Vijeće HRT-a, jer se u dosadašnjoj praksi pokazalo da Vijeće HRT-a nije
prihvaćalo mišljenje novinara i drugog stručnog osoblja pri izboru glavnih urednika, što je
prouzročilo poteškoće u provedbi programskih obveza HRT-a i pad kvalitete programa, pri
čemu tijelo koje upravlja HRT-om nije moglo utjecati na ove okolnosti iako je ono
odgovorno za provedbu Zakona o HRT-u i ispunjenje programskih obveza HRT-a. Isto tako
nije se mogao prihvatiti prijedlog da predstavnici radnika ne trebaju biti članovi Vijeća HRTa jer su navodno u sukobu interesa, budući da predstavnici radnika mogu pridonijeti boljoj
informiranosti toga tijela o tijeku ostvarivanja programskih obveza HRT-a, a istovremeno se
novinari i drugo kreativno osoblje HRT-a može bolje upoznati s radom Vijeća HRT-a.
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TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU,
ODNOSNO DOPUNJUJU
Članak 9.
(1) Javne usluge HRT-a u smislu ovoga Zakona sadrže programske obveze HRT-a koje
ispunjavaju demokratske, socijalne i kulturne potrebe hrvatskog društva, jamče pluralizam,
uključujući kulturnu i jezičnu raznolikost.
(2) U provedbi stavka 1. ovoga članka HRT će osobito:
– informirati javnost o političkim, gospodarskim, socijalnim, zdravstvenim, kulturnim,
obrazovnim, znanstvenim, religijskim, ekološkim, športskim i drugim događajima i pojavama
u zemlji i inozemstvu te osigurati otvorenu i slobodnu raspravu o svim pitanjima od javnog
interesa,
– proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati igrana, dokumentarna i druga audiovizualna djela,
kao i raznovrsna glazbena te radijska djela, pridonositi razvoju hrvatske kulture, umjetnosti i
zabave, osobito s namjerom očuvanja hrvatskoga nacionalnog i kulturnog identiteta,
– razvijati raznovrsnu proizvodnju audiovizualnih, glazbenih i radijskih djela HRT-a
angažirajući najbolje kreativne potencijale sredine, prateći razvoj medija i potrebe javnosti, s
osobitom važnošću međunarodne afirmacije ove proizvodnje pomoću međunarodnih
koprodukcija, razmjene, prodaje i festivalske promocije,
– proizvoditi i objavljivati programe namijenjene odgoju i obrazovanju djece, mladih i
odraslih te znanstvene programe,
– proizvoditi i objavljivati programe namijenjene informiranju pripadnika hrvatskoga naroda
izvan Republike Hrvatske, kao i programe namijenjene javnosti u Republici Hrvatskoj koji se
odnose na život, događaje i probleme Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske,
– proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe namijenjene informiranju pripadnika
nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj na jezicima nacionalnih manjina,
– prilagođavati, proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe o osobama s invaliditetom i
djeci s teškoćama u razvoju te poticati prevođenje programa na hrvatski znakovni jezik,
– proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe namijenjene ostvarivanju ravnopravnosti
muškaraca i žena,
– informirati i obrazovati o očuvanju kulturne i prirodne baštine, o zaštiti prirode, okoliša i
ljudskog zdravlja te promicati pravo građana na zdrav okoliš,
– informirati i obrazovati o demokraciji, civilnom društvu i kulturi javnog dijaloga i
pridonositi suzbijanju diskriminacije na svakoj osnovi u skladu s Ustavom i propisima,
– proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe iz područja religijske kulture te
unapređivati razumijevanje između religija i vjerskih zajednica,
– proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe namijenjene ostvarivanju ljudskih prava,
ravnopravnosti i političkih prava građana te unapređivanju pravne i socijalne države te
civilnog društva, kao i objektivnom izvješćivanju i ukazivanju na kršenje ljudskih prava
ranjivih skupina,
– prilagođavati, proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe namijenjene osobama treće
životne dobi,
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– prenositi športske događaje u zemlji i inozemstvu kada sudjeluju hrvatski nacionalni timovi
ili športaši, te manje zastupljene športove odnosno športske događaje koji su od interesa za
javnost,
– proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe zabavnoga sadržaja,
– proizvoditi i/ili objavljivati programe koji se odnose na poticanje poduzetništva i
gospodarstva,
– proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe od nacionalnog interesa namijenjene
prevenciji kriminaliteta, društveno neprihvatljivih i rizičnih ponašanja te promicanju
sigurnosti u zajednici,
– proizvoditi i objavljivati programe županijskoga, regionalnog i lokalnog značaja,
– kroz programe poticati umjetničku, tehničku i svaku drugu kreativnost,
– kroz programe poticati športske i rekreativne aktivnosti.
(3) HRT može u skladu s ovim Zakonom i Ugovorom iz članka 13. ovoga Zakona obavljati
prijenos športskih događaja premijskog sadržaja koji su od interesa za javnost, pri čemu
prijenos ovih događaja ne smije prelaziti 10% ukupnog godišnjeg vremena objavljivanja u
kojem se šport smatra dijelom raznolikog i uravnoteženog programskog sadržaja, a u slučaju
kada nije pokrenut specijalizirani televizijski programski kanal iz stavka 4. ovoga članka.
(4) Ako HRT pokrene specijalizirani športski televizijski programski kanal u skladu s ovim
Zakonom i Ugovorom iz članka 13. ovoga Zakona, on ne smije obuhvaćati prijenos športskih
događaja premijskog sadržaja, već isključivo prijenos manje zastupljenih športova koji su od
interesa za javnost, kao i informiranje o športu i športskim događajima te promociju športa i
promociju športa osoba s invaliditetom.
(5) HRT je dužan:
– njegovati, poticati, proizvoditi, razvijati i/ili suproizvoditi različite oblike domaćeg audio i
audiovizualnog te multimedijalnog stvaralaštva koji pridonose razvoju hrvatske kulture,
umjetnosti i zabave; širiti znanja o audiovizualnoj kulturi i baštini i pridonositi
međunarodnom predstavljanju hrvatskoga kulturnog identiteta,
– proizvoditi i objavljivati programe igranih, dokumentarnih, animiranih i srodnih
audiovizualnih djela, te poticati razvoj sektora nezavisne produkcije audio i video sadržaja,
– osiguravati visoke standarde u području audio i audiovizualnog stvaralaštva,
– poticati medijsku pismenost.
Članak 11.
(1) Najmanje 15% svojeg godišnjeg programskog proračuna, HRT je dužan osigurati za
nabavu europskih djela neovisnih proizvođača, od čega polovina tih sredstava mora biti
namijenjena za djela proizvedena izvorno na hrvatskom jeziku.
(2) Mjerila i postupak za odabir programa iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se općim
uvjetima poslovanja HRT-a koji se objavljuju na internetskoj stranici HRT-a.
(3) Izvješće o provedbi odredbe stavka 1. ovoga članka predsjednik Uprave HRT-a dostavlja
Programskom vijeću HRT-a i Vijeću za elektroničke medije najkasnije do 31. ožujka za
prethodnu godinu.
Članak 13.
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(1) Programske obveze HRT-a iz članka 9., 10., 11. i 12. ovoga Zakona te iznos i izvor
sredstava za njihovo financiranje utvrđuju se Ugovorom između HRT-a i Vlade Republike
Hrvatske, koji sadrži vrstu, opseg i sadržaj svih javnih usluga koje HRT pruža prema ovom
Zakonu. Ugovor se sklapa na razdoblje od pet godina s početkom važenja od 1. siječnja.
(2) Iznos javne naknade za obavljanje djelatnosti pružanja javnih usluga iz stavka 1. ovoga
članka utvrđen Ugovorom ne smije prelaziti netotroškove obavljanja te djelatnosti, uzimajući
u obzir druge izravne ili neizravne prihode proizašle iz obavljanja te djelatnosti. Pri
utvrđivanju neto troškova obavljanja djelatnosti pružanja javnih usluga uzima se u obzir
netokorist svih komercijalnih djelatnosti vezanih uz tu djelatnost.
(3) HRT mora izraditi prijedlog programskih obveza HRT-a iz članka 9., 10., 11. i 12. ovoga
Zakona te o njemu provesti javnu raspravu u trajanju od 45 dana kako bi se javnost očitovala
o tome ispunjavaju li predložene programske obveze ovim Zakonom propisane kriterije.
Javna rasprava održava se interaktivnim komuniciranjem putem internetske stranice HRT-a,
programa HRT-a, okruglih stolova i dr. Način utvrđivanja sadržaja i teksta programskih
obveza HRT-a i održavanja javne rasprave HRT-a pobliže uređuje općim aktom Programsko
vijeće HRT-a na prijedlog Uprave HRT-a, uz odobrenje Vijeća za elektroničke medije.
Provedbu javne rasprave prati Povjerenstvo u koje dva člana imenuje Uprava HRT-a, a dva
člana Vlada Republike Hrvatske. Administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo
obavljaju stručne službe HRT-a.
(4) Prijedlog Ugovora iz stavka 1. ovoga članka HRT je dužan dostaviti Vladi Republike
Hrvatske najkasnije 6 mjeseci prije isteka važenja Ugovora kojim se utvrđuju programske
obveze HRT-a i iznos sredstava za njihovo financiranje. Na pregovore o sadržaju i sklapanju
Ugovora primjenjuju se propisi kojima se uređuju obvezni odnosi. Ugovor mora biti potpisan
do 1. listopada za sljedeće razdoblje.
(5) Ako jedna ili obje ugovorne strane ne potpišu Ugovor iz stavka 1. ovoga članka do roka
propisanog stavkom 4. ovoga članka, odredbe prijedloga Ugovora koji je dostavljen Vladi
Republike Hrvatske primjenjivat će se do njegova potpisivanja kao samoregulativni akt HRTa, ali isključivo u dijelu koji nije suprotan pravilima o državnim potporama za javne
radiodifuzijske usluge.
(6) HRT je obvezan na temelju Ugovora iz stavka 1. ovoga članka izraditi i donijeti svake
godine za sljedeću godinu program rada i financijski plan u kojem će se utvrditi aktivnosti i
programske obveze te potrebna financijska sredstva, i to najkasnije do kraja prosinca tekuće
godine za sljedeću godinu.
(7) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka može se izmijeniti na temelju prijedloga HRT-a ili
Vlade Republike Hrvatske. Ako se Ugovor mijenja u pogledu programskih obveza HRT-a
potrebno je provesti postupak u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
(8) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka uređuje se postupak utvrđivanja izmjena i dopuna
Ugovora koje predlaže HRT zbog nepredviđenih programskih i financijskih događaja, a zbog
kojih nije potrebno provoditi postupak iz stavka 3. ovoga članka.
(9) HRT će objaviti na svojoj internetskoj stranici Ugovor iz stavka 1. ovoga članka, kao i
godišnji program rada i financijski plan.
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(10) Vijeće za elektroničke medije daje odobrenje na samoregulativni akt iz stavka 5. ovoga
članka u dijelu koji nije suprotan pravilima o državnim potporama za javne radiodifuzijske
usluge.
(11) Vijeće za elektroničke medije na temelju Ugovora iz stavka 1. ovoga članka ili
samoregulativnog akta iz stavka 5. ovoga članka daje dopuštenje HRT-u za pokretanje novog
radijskog ili televizijskog programskog kanala, odnosno za obavljanje djelatnosti pružanja
audio i audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev te dopuštenje za satelitski, internetski,
kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa.
Članak 15.
(1) HRT može na temelju Ugovora iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona uvoditi značajno
nove audiovizualne usluge samo ako je njihov sveukupni utjecaj na tržište opravdan dodanom
vrijednošću u smislu ispunjavanja demokratskih, socijalnih i kulturnih potreba društva.
Značajno novom audiovizualnom uslugom u smislu ovoga Zakona smatra se usluga koja će se
pružati prvi put, a bitno se razlikuje od usluga koje HRT pruža u vrijeme provođenja postupka
iz stavka 2. ovoga članka u pogledu njezina sadržaja, oblika tehničke upotrebljivosti, pristupa
i značajno drugačije skupine korisnika kojima je namijenjena, a trošak njezina pružanja
(proizvodnja ili nabava programa) veći je od 2% godišnjeg proračuna HRT-a namijenjenog
pružanju javnih usluga prema ovom Zakonu. Postojeća audiovizualna usluga HRT-a smatrat
će se značajno novom audiovizualnom uslugom ako je značajno izmijenjena i tako
izmijenjena predstavlja bitno drugačiju uslugu u pogledu njezina sadržaja, oblika tehničke
upotrebljivosti, pristupa i značajno drugačije skupine korisnika kojima je namijenjena, a
trošak njezina pružanja (proizvodnja ili nabava programa) veći je od 2% godišnjeg proračuna
HRT-a namijenjenog pružanju javnih usluga prema ovom Zakonu.
(2) Ako se Ugovorom iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona uvodi značajno nova
audiovizualna usluga ili više takvih usluga potrebno je, osim kriterija iz članka 9. ovoga
Zakona, uzeti u obzir mogući utjecaj tih usluga na tržišne uvjete i tržišno natjecanje. Prijedlog
za uvođenje značajno nove audiovizualne usluge ili više takvih usluga mora sadržavati točan
opis usluga i opravdanost njihova uvođenja, naznaku skupine korisnika na koje se pojedina
usluga odnosi, opis načina financiranja i ocjenu mogućeg utjecaja na konkurentnost na
mjerodavnom tržištu te mogućnost pružanja raznolikosti ponude za korisnike. O uvođenju
značajno nove audiovizualne usluge ili značajne izmjene postojećih usluga sve zainteresirane
strane trebaju imati priliku izložiti svoje stavove tijekom javne rasprave koja se provodi u
skladu sa člankom 13. stavkom 3. ovoga Zakona.
(3) Nakon provedene javne rasprave iz stavka 2. ovoga članka, prijedlog za uvođenje
značajno nove audiovizualne usluge ili više takvih usluga, sve prijedloge i primjedbe koje
HRT zaprimi tijekom javne rasprave zajedno s mišljenjem Programskog vijeća HRT-a,
Uprava HRT-a dužna je dostaviti državnom tijelu nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja
radi ocjene utjecaja značajno nove audiovizualne usluge ili više takvih usluga na tržišne
uvjete i tržišno natjecanje.
(4) Sve prijedloge i primjedbe koje HRT zaprimi tijekom javne rasprave, mišljenje
Programskog vijeća HRT-a i državnog tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja iz stavka
3. ovoga članka, Uprava HRT-a dužna je dostaviti Vijeću za elektroničke medije koje javno
objavljuje rezultat javne rasprave, njegovu ocjenu, kao i osnove za donošenje određenih
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odluka, te utvrđuje jesu li se ispunili svi uvjeti propisani ovim Zakonom za uvođenje značajno
nove audiovizualne usluge ili više takvih usluga.

Članak 18.
(1) Tijela HRT-a su Uprava HRT-a, Nadzorni odbor HRT-a i Programsko vijeće HRT-a.
(2) Tijela HRT-a odgovorna su za uspješan rad HRT-a i provedbu odredbi ovoga Zakona, te
su u tu svrhu dužna međusobno surađivati i donositi odluke koje su u najboljem interesu
HRT-a.
(3) U okviru zajedničkog djelokruga utvrđenog ovim Zakonom Programsko vijeće HRT-a i
Nadzorni odbor HRT-a na zajedničkoj sjednici kao jedno tijelo dvotrećinskom većinom svih
članova:
– po prethodno provedenom natječajnom postupku imenuju predsjednika Uprave HRT-a, te
ga razrješuju u skladu s ovim Zakonom,
– po prethodno provedenom natječajnom postupku imenuju članove Uprave HRT-a na
prijedlog predsjednika Uprave HRT-a, te ih razrješuju u skladu s ovim Zakonom,
– donose Statut HRT-a na prijedlog Uprave HRT-a, koji potvrđuje Hrvatski sabor,
– donose program rada HRT-a na prijedlog Uprave HRT-a, koji je usklađen s financijskim
planom HRT-a,
– donose financijski plan HRT-a na prijedlog Uprave HRT-a,
– daju mišljenje na prijedlog Ugovora iz članka 13. ovoga Zakona koji nakon završetka javne
rasprave utvrdi Uprava HRT-a.
(4) Zajedničku sjednicu tijela iz stavka 1. ovoga članka saziva i predsjeda joj predsjednik
Programskog vijeća HRT-a. Sazivanje i održavanje zajedničkih sjednica može se pobliže
urediti poslovnikom.
(5) Ako Programsko vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a u skladu sa stavkom 3. ovoga
članka ne imenuju Upravu HRT-a u roku od 6 mjeseci od isteka mandata prethodne Uprave
HRT-a, pokrenut će se postupak imenovanja novih članova Programskog vijeća HRT-a i
Nadzornog odbora HRT-a, sukladno ovom Zakonu. Imenovanjem novih članova ovih tijela,
prestaje mandat članovima Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a.
Uprava HRT-a
Članak 19.
(1) Uprava HRT-a sastoji se od predsjednika i dva člana koje imenuje Programsko vijeće
HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a na zajedničkoj sjednici u skladu sa člankom 18. stavkom 3.
ovoga Zakona.
(2) Na temelju javnog natječaja za imenovanje predsjednika Uprave HRT-a, tijela iz stavka 1.
ovoga članka imenuju predsjednika Uprave HRT-a, te potom nakon provedenog javnog
natječaja za imenovanje članova Uprave HRT-a, na prijedlog predsjednika Uprave HRT-a,
imenuju članove Uprave HRT-a.
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(3) Uprava se imenuje na vrijeme od četiri godine. Predsjednik i članovi Uprave HRT-a
nastavljaju obnašati dužnost i po isteku mandata, sve do stupanja na dužnost novoizabranog
predsjednika i novoizabranih članova Uprave HRT-a. Ako nakon isteka mandata, u roku od
30 dana nije imenovan novi predsjednik i članovi Uprave HRT-a, tijela iz stavka 1. ovoga
članka na zajedničkoj sjednici dvotrećinskom većinom svih članova imenovat će vršitelja
dužnosti predsjednika Uprave HRT-a, a na njegov prijedlog vršitelje dužnosti članova Uprave
HRT-a najdulje na rok od 12 mjeseci, iz redova radnika HRT-a.
(4) Predsjednik ili član Uprave HRT-a bit će razriješen prije isteka vremena na koje je
imenovan:
– ako to sam zatraži,
– ako ne postupa sukladno zakonu i općim aktima HRT-a,
– ako ne izvršava obveze utvrđene Ugovorom iz članka 13. ovoga Zakona,
– ako ne postupi u skladu s nalogom Nadzornog odbora HRT-a iz članka 23. stavka 4. ovoga
Zakona,
– ako pravodobno ne izvijesti o postojanju gubitka u HRT-u sukladno članku 21. stavku 5.
ovoga Zakona,
– ako ne izvršava godišnji program rada HRT-a ili ne postupa prema financijskom planu
HRT-a,
– ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroči HRT-u veću štetu.
(5) Postupak razrješenja Uprave HRT-a, odnosno predsjednika ili člana Uprave HRT-a
pokreće se u slučajevima iz stavka 4. ovoga članka na prijedlog većine ukupnog broja članova
Nadzornog odbora HRT-a ili Programskog vijeća HRT-a. Postupak za razrješenje člana
Uprave HRT-a može pokrenuti i predsjednik Uprave HRT-a.
(6) Odluka o razrješenju predsjednika ili člana Uprave HRT-a donosi se na zajedničkoj
sjednici Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a u skladu sa člankom 18.
stavkom 3. ovoga Zakona. Prije donošenja odluke o razrješenju, predsjedniku i članu Uprave
HRT-a mora se dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.
(7) Uprava HRT-a može biti razriješena ako su uz odluku o razrješenju tijela iz stavka 1.
ovoga članka na istoj sjednici donijela i odluku o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika i
članova Uprave HRT-a, te pokrenula postupak za izbor nove Uprave HRT-a. Odluka o
imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika i članova Uprave HRT-a donosi se dvotrećinskom
većinom svih članova.
(8) Odredba stavka 7. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje i u slučaju razrješenja
predsjednika ili člana Uprave HRT-a.
(9) Ako tijela iz stavka 1. ovoga članka ne imenuju vršitelje dužnosti predsjednika i članova
Uprave HRT-a u ovim Zakonom propisanom postupku, Programsko vijeće HRT-a imenovat
će vršitelje dužnosti predsjednika i članova Uprave HRT-a koji će obavljati dužnost do
imenovanja Uprave HRT-a sukladno ovom Zakonu.
Članak 20.
(1) Za predsjednika i člana Uprave HRT-a može biti imenovana osoba koja je hrvatski
državljanin, ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni
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studij, aktivno znanje najmanje jednoga svjetskog jezika i ima najmanje deset godina radnoga
iskustva te ispunjava i druge uvjete propisane Statutom HRT-a.
(2) Za predsjednika i člana Uprave HRT-a ne može biti imenovana osoba koja uživa imunitet
po bilo kojoj osnovi.
(3) Na predsjednika i članove Uprave HRT-a odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 25.
stavka 12. i 13. ovoga Zakona.
Članak 21.
(1) Predsjednik Uprave HRT-a predstavlja i zastupa HRT sukladno ovom Zakonu i Statutu
HRT-a.
(2) Uprava HRT-a:
– upravlja, te vodi poslovanje HRT-a,
– odlučuje o raspolaganju imovinom sukladno Statutu HRT-a,
– predlaže program rada HRT-a,
– predlaže Statut HRT-a koji potvrđuje Hrvatski sabor,
– utvrđuje, nakon provedene javne rasprave i pribavljenih mišljenja Programskog vijeća
HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a, prijedlog Ugovora iz članka 13. ovoga Zakona koji
dostavlja Vladi Republike Hrvatske,
– predlaže financijski plan HRT-a,
– predlaže završni račun HRT-a,
– odgovorna je za izradu akata i materijala potrebnih za rad Programskog vijeća HRT-a i
Nadzornog odbora HRT-a,
– na temelju provedenoga javnog natječaja imenuje i razrješava ravnatelje ustrojbenih jedinica
HRT-a sukladno Statutu HRT-a na vrijeme od 4 godine,
– na temelju provedenoga javnog natječaja, a uz pribavljeno mišljenje urednika i novinara i/ili
drugog osoblja koje kreativno sudjeluje u stvaranju programa za koji će biti odgovoran glavni
urednik, predlaže Programskom vijeću HRT-a kandidate za imenovanje na dužnost glavnih
urednika sukladno Statutu HRT-a i Zakonu o medijima,
– imenuje i razrješava urednike pojedinih programa na prijedlog glavnog urednika sukladno
Statutu HRT-a,
– pokreće postupak razrješenja glavnih urednika u slučajevima predviđenim Statutom HRT-a,
– donosi opće akte, osim onih koje donosi Programsko vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRTa,
– najmanje jedanput godišnje ili na zahtjev podnosi izvješće Programskom vijeću HRT-a i
Nadzornom odboru HRT-a,
– donosi poslovnik o svojem radu,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom HRT-a.
(3) Uprava HRT-a odlučuje većinom glasova ukupnog broja svojih članova.
(4) Predsjednik Uprave HRT-a odgovoran je za zakonitost poslovanja HRT-a.
(5) Ako se pri izradi godišnjih ili drugih financijskih izvješća ili inače ustanovi da u HRT-u
postoji gubitak, Uprava HRT-a mora odmah o tome izvijestiti Programsko vijeće HRT-a,
Nadzorni odbor HRT-a i osnivača.
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(6) Uprava HRT-a može obustaviti od izvršenja akt Programskog vijeća HRT-a ako smatra da
nije u skladu sa zakonom ili da ugrožava poslovanje HRT-a.
(7) Predsjednik Uprave HRT-a imenovat će za svojeg zamjenika jednog od članova Uprave
HRT-a. Statutom HRT-a uređuju se ovlasti zamjenika predsjednika Uprave HRT-a.
Nadzorni odbor HRT-a
Članak 22.
(1) Nadzorni odbor HRT-a ima pet članova. Jedan član je predstavnik radničkog vijeća HRTa, a predsjednika i tri člana po prethodno provedenom javnom natječaju na prijedlog Odbora
za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora imenuje i razrješava Hrvatski
sabor. Najmanje jedan član bira se na prijedlog parlamentarne manjine.
(2) Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora dužan je najkasnije
devedeset dana prije isteka mandata članova Nadzornog odbora HRT-a objaviti javni natječaj
za imenovanje članova Nadzornog odbora HRT-a koji traje petnaest dana, a Odbor je dužan u
roku od trideset dana od zatvaranja javnog natječaja utvrditi prijedlog kandidata za članove
Nadzornog odbora HRT-a i proslijediti ga Hrvatskom saboru. Hrvatski sabor dužan je u roku
od trideset dana od primitka prijedloga Odbora imenovati članove Nadzornog odbora HRT-a.
Radničko vijeće HRT-a dužno je imenovati člana Nadzornog odbora HRT-a najkasnije
trideset dana prije isteka mandata članova Nadzornog odbora HRT-a.
(3) Članovi Nadzornog odbora HRT-a biraju se po istoj proceduri po kojoj se biraju i članovi
Programskog vijeća HRT-a, kako je to propisano u članku 25. stavku 4., 5. i 7., s time da u
slučaju ukoliko ne dođe do usuglašavanja klubova zastupnika predsjednika Nadzornog odbora
HRT-a predlažu klubovi saborske većine.
(4) Članovi Nadzornog odbora HRT-a imenuju se na razdoblje od četiri godine i mogu biti
ponovno imenovani. Predsjednik i članovi Nadzornog odbora HRT-a imaju pravo na nagradu
za svoj rad koja se utvrđuje Statutom HRT-a sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o
visini naknade članovima nadzornih odbora, upravnih vijeća i drugih tijela upravljanja
ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska.
(5) Za člana Nadzornog odbora HRT-a može biti imenovan hrvatski državljanin s
prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji ima završen diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij iz područja ekonomije, prava, elektroničkih
komunikacija ili medija, odgovarajuće radno iskustvo i aktivno znanje najmanje jednog
svjetskog jezika. Najmanje po jedan član Nadzornog odbora HRT-a mora imati završen
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja ekonomije,
prava ili medija, pri čemu dva člana Nadzornog odbora HRT-a moraju imati najmanje po
deset godina radnog iskustva iz područja financija, a jedan član Nadzornog odbora HRT-a
mora imati najmanje deset godina radnog iskustva iz područja djelatnosti pružanja medijskih
usluga televizije i/ili radija.
(6) Nadzorni odbor HRT-a može se konstituirati kada je imenovana većina članova
Nadzornog odbora HRT-a.
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(7) Na članove Nadzornog odbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 25. stavka 10.,
11., 12. i 13. ovoga Zakona.
(8) Nadzorni odbor HRT-a najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće o svojem radu
Hrvatskome saboru te izvješće o provedenom nadzoru iz članka 23. stavka 1. podstavka 1.
ovoga Zakona Vijeću za elektroničke medije i Programskom vijeću HRT-a.
(9) U radu Nadzornog odbora HRT-a sudjeluju bez prava glasa predsjednik Programskog
vijeća HRT-a i predsjednik Uprave HRT-a te druge osobe koje pozove predsjednik
Nadzornog odbora HRT-a.
(10) Poslove interne revizije, administrativne i druge stručne poslove za potrebe Nadzornog
odbora HRT-a obavlja stručna služba ustrojena Statutom HRT-a.
(11) Hrvatski sabor će razriješiti dužnosti člana Nadzornog odbora HRT-a prije isteka
mandata u slučaju:
– ako podnese zahtjev za razrješenje,
– ako svojim djelovanjem postupa protivno zakonu i drugim propisima kojima se uređuje
obavljanje djelatnosti HRT-a,
– ako neopravdano ne prisustvuje sjednicama Nadzornog odbora HRT-a u razdoblju duljem
od 6 mjeseci,
– ako svojim zahtjevima nastoji utjecati na objavljivanje određenih programa,
– ako postupa suprotno općim aktima HRT-a,
– ako svojim djelovanjem ili ponašanjem narušava ugled HRT-a.
Članak 23.
(1) Nadzorni odbor HRT-a:
– nadzire poslovanje HRT-a i usklađenost poslovanja sa zakonima te provedbu odredaba
ovoga Zakona koje se odnose na zakonito korištenje sredstava pristojbe i drugih prihoda,
– prihvaća završni račun HRT-a,
– daje suglasnost na raspolaganje nekretninama i imovinom HRT-a za iznose iznad
vrijednosti utvrđene Statutom HRT-a,
– daje prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora o zajmu ili kreditu sukladno Statutu HRT-a,
– daje suglasnost na davanje punomoći trećim osobama za zastupanje HRT-a,
– daje prethodnu suglasnost na odluku o donošenju općeg akta o financijskom poslovanju
HRT-a te općeg akta o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a te naknadama
za rad vanjskih suradnika HRT-a,
– utvrđuje dopuštenu financijsku pričuvu u skladu sa člankom 39. stavkom 3. ovoga Zakona,
– utvrđuje visinu pristojbe u skladu sa člankom 35. stavkom 2. ovoga Zakona,
– donosi poslovnik o svojem radu,
– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom HRT-a.
(2) Kada je ovim Zakonom određeno da se određene odluke ili akti donose uz mišljenje ili
suglasnost Nadzornog odbora HRT-a, a Nadzorni odbor HRT-a se ne očituje u roku od
trideset dana od dana traženja, odluke ili akti mogu se donijeti bez mišljenja ili suglasnosti
Nadzornog odbora HRT-a.
(3) Nadzorni odbor HRT-a može pregledati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju HRTa, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari, a u tu svrhu može koristiti pojedine svoje
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članove ili vanjske stručnjake. Nadzorni odbor HRT-a daje nalog revizoru za ispitivanje
godišnjih financijskih izvješća HRT-a.
(4) Nadzorni odbor HRT-a ima pravo i dužnost u slučaju utvrđenih nepravilnosti naložiti
Upravi HRT-a da nepravilnosti ispravi.
(5) Nadzorni odbor HRT-a podnosi najmanje jednom godišnje izvješće Hrvatskom saboru o
svom radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a.
Programsko vijeće HRT-a
Članak 24.
(1) Programsko vijeće HRT-a (u daljnjem tekstu: Vijeće HRT-a) zastupa i štiti interes javnosti
provođenjem nadzora programa i unapređenjem radijskog i audiovizualnog programa, te
drugih audio i audiovizualnih te multimedijskih usluga kao i sudjelovanjem u postupku izbora
Uprave HRT-a i glavnih urednika HRT-a.
(2) Vijeće HRT-a ima 11 članova.
Članak 25.
(1) Članove Vijeća HRT-a bira i razrješava Hrvatski sabor. Izbor članova Vijeća HRT-a
obavlja se na temelju javnog poziva.
(2) Postupak izbora pokreće se utvrđivanjem kriterija i javnim pozivom Odbora za
informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora koji se objavljuje najmanje 90 dana
prije isteka mandata članovima Vijeća HRT-a. Javnim pozivom pozivaju se institucije, udruge
i građani da podnesu obrazložene prijedloge o kandidatima za članove Vijeća HRT-a. Rok za
podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana ni dulji od 30 dana od dana objave
poziva.
(3) Postupak raspisivanja javnog poziva i utvrđivanja kriterija određuje i provodi Odbor za
informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora.
(4) Odbor će razmotriti sve podnesene prijedloge o kandidatima za članove Vijeća HRT-a, te
prijedlog kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom proslijediti klubovima
zastupnika na usuglašavanje.
(5) Rok za usuglašavanje iz prethodnog stavka je 15 dana od podnesenog prijedloga kandidata
klubovima zastupnika. U postupku usuglašavanja pojedini klub zastupnika dostavlja prijedlog
kandidata Odboru te svim ostalim klubovima zastupnika. U propisanom roku za
usuglašavanje, predstavnici klubova zastupnika dužni su izvijestiti predsjednika Odbora o
tome je li došlo do usuglašavanja prijedloga kandidata. Kod usuglašavanja prijedloga
kandidata vodit će se računa o ravnomjernoj zastupljenosti kandidata sukladno kriterijima iz
stavka 8. i 9. ovog članka.
(6) Ako klubovi zastupnika ne usuglase prijedlog svih kandidata, Odbor će utvrditi preostali
broj kandidata vodeći računa o jednakoj zastupljenosti kandidata koje predlažu klubovi
saborske većine, odnosno saborske manjine.
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(7) Hrvatski sabor imenuje članove Vijeća HRT-a glasovanjem o tako sastavljenom
prijedlogu liste kandidata.
(8) Članovi Vijeća HRT-a mogu biti samo hrvatski državljani s prebivalištem u Republici
Hrvatskoj, koji predstavljaju razne skupine hrvatskog društva.
(9) Članovi Vijeća HRT-a moraju biti ugledni intelektualci, priznati umjetnici, stručnjaci i
ostali javni djelatnici koji su se u javnom životu istaknuli zalaganjem za poštivanje
demokratskih načela i vladavinu prava, izgradnju i unapređenje najviših vrednota ustavnog
poretka Republike Hrvatske, razvitak civilnog društva, obranu ljudskih prava i sloboda,
promicanje kulture, znanosti i umjetnosti, kao i zaštitu slobode medija i izražavanja.
(10) Članovi Vijeća HRT-a ne mogu biti državni dužnosnici niti osobe koje obnašaju dužnosti
u tijelima političkih stranaka ili tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(11) U Vijeće HRT-a ne mogu biti birani radnici HRT-a.
(12) Članovi Vijeća HRT-a ne mogu biti osobe koje su u radnom odnosu ili obavljaju bilo
koje druge poslove u konkurentskim pravnim osobama, odnosno pravnim osobama koje
obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa audio i audiovizualnih medijskih
usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektroničkih publikacija niti članovi njihovih
uprava, upravnih vijeća ili nadzornih odbora, te ne mogu biti vlasnici, dioničari ili imatelji
udjela u tim pravnim osobama, kao niti obavljati druge poslove zbog kojih bi mogle doći u
sukob interesa.
(13) Članovi Vijeća HRT-a za vrijeme trajanja mandata ne smiju biti ni u kakvom
financijskom i/ili poslovnom odnosu s HRT-om niti od HRT-a stjecati bilo kakve prihode niti
posredovati prigodom sklapanja poslova HRT-a s trećim osobama.
(14) Uz prijedlog iz stavka 4. ovoga članka obvezno se Odboru za informiranje,
informatizaciju i medije Hrvatskog sabora dostavlja izjava predloženog kandidata za člana
Vijeća HRT-a ovjerena kod javnog bilježnika kojom on potvrđuje da nije u sukobu interesa u
smislu prethodno navedenih odredbi ovoga članka.
Članak 26.
(1) Vijeće HRT-a:
– prati provedbu programskih načela i obveza utvrđenih zakonom i Ugovorom iz članka 13.
ovoga Zakona, te u slučaju njihova nepoštivanja pisano upozorava Upravu HRT-a, glavne
urednike HRT-a, a upozorenje dostavlja na znanje Nadzornom odboru HRT-a,
– uređuje način utvrđivanja sadržaja i teksta programskih obveza HRT-a iz članka 13. stavka
3. ovoga Zakona i održavanja javne rasprave HRT-a na prijedlog Uprave HRT-a, uz
odobrenje Vijeća za elektroničke medije,
– po prethodno provedenom natječajnom postupku, a na prijedlog Uprave HRT-a i po
prethodno pribavljenom mišljenju urednika i novinara i/ili drugog osoblja koje kreativno
sudjeluje u stvaranju programa za koji će biti odgovoran glavni urednik, imenuje i razrješava
glavne urednike sukladno Statutu HRT-a i Zakonu o medijima na vrijeme od četiri godine,
– imenuje povjerenika za korisnike usluga HRT-a,
– donosi poslovnik o svom radu,
– obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i Statutu HRT-a.
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(2) U slučaju neprihvaćanja prijedloga Uprave HRT-a za imenovanje glavnih urednika, Vijeće
HRT-a je dužno pisano obrazložiti razloge neprihvaćanja prijedloga Uprave HRT-a. U tom
slučaju Vijeće HRT-a može imenovati glavne urednike prema svojem izboru dvotrećinskom
većinom svih članova Vijeća HRT-a iz reda pristupnika koji su zadovoljili uvjete javnog
natječaja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka. Ako Vijeće HRT-a ne imenuje glavne
urednike prema prethodno navedenom postupku, vršitelje dužnosti glavnih urednika imenovat
će Uprava HRT-a na vrijeme koje ne može biti dulje od 12 mjeseci, iz redova radnika HRT-a.
(3) Kada je ovim Zakonom propisano da se određeni akt može utvrditi nakon pribavljenog
mišljenja Vijeća HRT-a, a Vijeće HRT-a se ne očituje u roku od trideset dana od dana
traženja, akt se može utvrditi bez mišljenja Vijeća HRT-a.
(4) U cilju osiguravanja autonomnosti uredničkog i novinarskog rada, Vijeće HRT-a ne smije
pregledavati ili slušati pojedine emisije ili druge dijelove programa prije nego su objavljeni, te
ne može donositi odluke i stavove o njihovu objavljivanju.
(5) Vijeće HRT-a sastaje se u pravilu jednom svaka tri mjeseca, a najmanje jedanput godišnje
podnosi izvješće Hrvatskom saboru o svom radu i o provedbi programskih načela i obveza
HRT-a utvrđenih zakonom i Ugovorom iz članka 13. ovoga Zakona.
(6) Izvješće Vijeća HRT-a iz stavka 5. ovoga članka objavljuje se na internetskim stranicama
HRT-a, a po potrebi i na drugi prikladan način.
(7) Administrativne i druge stručne poslove za potrebe Vijeća HRT-a obavlja stručna služba
ustrojena Statutom HRT-a.
Članak 27.
(1) Članu Vijeća HRT-a prestaje mandat prije isteka vremena na koje je biran:
– ako podnese zahtjev za razrješenje,
– ako je imenovan za člana Vijeća HRT-a na temelju davanja netočnih podataka i
prešućivanja važnih okolnosti, suprotno odredbama članka 25. stavka 8. do 12. ovoga Zakona,
– ako za vrijeme trajanja mandata nastupe okolnosti iz članka 25. stavka 10., 11., 12. i 13.
ovoga Zakona,
– ako svojim djelovanjem postupa protivno zakonu i drugim propisima kojima se uređuje
obavljanje djelatnosti HRT-a,
– ako neopravdano ne prisustvuje sjednicama Vijeća HRT-a u razdoblju duljem od 6 mjeseci,
– ako izvan propisanog načina rada Vijeća HRT-a svojim zahtjevima nastoji utjecati na
objavljivanje određenih programa,
– ako postupa suprotno općim aktima HRT-a,
– ako svojim djelovanjem ili ponašanjem narušava ugled HRT-a.
(2) Postupak za prestanak mandata članu Vijeća HRT-a u slučaju iz stavka 1. ovoga članka
pokreće Vijeće HRT-a ili Nadzorni odbor HRT-a, a odluku o prestanku mandata donosi
Hrvatski sabor.
(3) U slučaju prestanka mandata iz stavka 1. ovoga članka članu Vijeća HRT-a provest će se
postupak izbora člana Vijeća HRT-a na način propisan ovim Zakonom za preostali dio
mandata.
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Članak 31.
(1) Sjednicama Vijeća HRT-a prisustvuju bez prava odlučivanja predsjednik Uprave HRT-a,
predsjednik Nadzornog odbora HRT-a, glavni urednici HRT-a te druge osobe na poziv
predsjednika Vijeća HRT-a.
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su na zahtjev Vijeća HRT-a davati informacije,
objašnjenja i stručna obrazloženja o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Članak 42.
(1) Statut HRT-a donose Vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a na zajedničkoj sjednici
sukladno članku 18. stavku 3. ovoga Zakona, a potvrđuje ga Hrvatski sabor. Druge opće akte
HRT-a donosi tijelo utvrđeno ovim Zakonom ili Statutom HRT-a.
(2) Statut HRT-a stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, a drugi opći akti u
roku i na način propisan Statutom HRT-a.
(3) HRT objavljuje druge opće akte kojima se uređuje njegov rad, kada djelatnost obavlja kao
javnu službu, na svojim internetskim stranicama, a po potrebi i na drugi prikladan način.

