
1 

 

NACRT 

 

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 

Glavni ravnatelj HRT-a 

Broj:5-705/2021-50801 

Zagreb, 16. veljače 2021. godine  

 

 

Na temelju članka 21. stavka 1. i članka 36. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne 

novine“ 137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17., 94/18.) i članka 15. stavka 1. točke 27. Statuta 

Hrvatske radiotelevizije („Narodne novine“, br. 14/13.),  Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije 

donio je: 

  

O D L U K U 

       O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KONTROLI PLAĆANJA MJESEČNE PRISTOJBE I 

NAČINU ODJAVE PRIJAMNIKA 

 

 

 

Članak 1. 

  

Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene  i dopune Odluke  o kontroli plaćanja mjesečne pristojbe i načinu 

odjave prijamnika, Broj: 36 -705/2019-50801 od 18. lipnja 2019. godine (dalje u tekstu: Odluka). 

 

 

Članak 2. 

 

Iza članaka 5.3. dodaje se novi članak 5.4. koji glasi:  

 

„HRT odnosno ovlaštena osoba HRT-a, vrši kontrolu plaćanja mjesečne pristojbe u skladu sa 

Zakonom o HRT-u na način utvrđen ovom Odlukom. HRT  je ovlašten  utvrđivati vlasništvo odnosno 

posjed prijamnika koji nije prijavljen ili za koji je obveznik odjavio obvezu plaćanja.  Vlasništvo 

odnosno posjed prijamnika utvrđuje se na osnovi izjave obveznika plaćanja mjesečne pristojbe, 

dokaza o vremenu  nabave prijamnika, dokaza o registraciji motornog vozila koji ima ugrađen 

prijamnik te na osnovi drugih dokaza temeljem kojih se može utvrditi vremensko razdoblje vlasništva 

odnosno posjedovanja prijamnika.  

Ako HRT odnosno ovlaštena osoba HRT-a, u postupku kontrole plaćanja mjesečne pristojbe, utvrdi da 

obveznik plaćanja mjesečne pristojbe koristi neprijavljeni prijamnik ili prijamnik za koji je odjavljena 

obveza plaćanja mjesečne pristojbe pozvat će obveznika na prijavu prijamnika sukladno odredbi 

članka 5.5. ove Odluke te  uz pristanak, suglasnost i potpis obveznika plaćanja mjesečne pristojbe 

izvršiti naplatu obveze mjesečne pristojbe sukladno utvrđenim činjenicama.  

 

 

Članak 3.  

 

Iza članaka 5.7. dodaje se novi članak 5.8.  koji glasi: 

„ Protiv obveznika plaćanja mjesečne pristojbe, za kojeg je HRT odnosno ovlaštena osoba HRT-a, u 

postupku kontrole plaćanja pristojbe, utvrdila da ima u vlasništvu ili posjedu prijamnik koji nije 

prijavio sukladno Zakonu o HRT-u ili koristi prijamnik za koji je odjavljena obveza plaćanja mjesečne 

pristojbe, HRT će temeljem zapisnika o izvršenoj kontroli, pokrenuti prekršajni postupak zbog 

počinjenog prekršaja propisanog odredbama Zakona o HRT-u, ako u roku od 30 dana od dana 

učinjenog prekršaja, obveznik plaćanja mjesečne pristojbe ne prijavi obvezu plaćanja mjesečne 

pristojbe.  

Dan izvršene kontrole ovlaštene osobe HRT-a, smatra se danom počinjena prekršaja.  

O izvršenoj kontroli, HRT odnosno ovlaštena osoba HRT-a sastavlja zapisnik koji supotpisuje 

ovlaštena osoba HRT-a i obveznik plaćanja mjesečne pristojbe. Ako obveznik plaćanja mjesečne 

pristojbe odbije potpisati zapisnik, ovlaštena osoba HRT-a će o tome sastaviti bilješku na zapisniku uz 

navođenje razloga zbog kojih je obveznik odbio potpisati zapisnik.“  
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Članak 4.  

 

Obrazac Zahtjev za odjavu prijamnika obveze plaćanja mjesečne pristojbe (fizičke osobe) i Obrazac 

zahtjev za odjavu prijamnika obveze plaćanja mjesečne pristojbe (pravne osobe) zamjenjuju se novim 

obrascima koji se nalaze u privitku i čine sastavni dio ove Odluke.  

 

Članak 5.  

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na teletekstu HRT-a, internetskoj stranici 

HRT-a www.hrt.hr/pristojba te intranetu HRT-a.  

 

 

Glavni ravnatelj HRT-a 

 

                                                                                                                          Kazimir Bačić                                                                                                                                     
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http://www.hrt.hr/pristojba
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Obvezni podaci: 
 

Prezime: 

Ime: 

Adresa i broj telefona: 

POZIV NA BROJ PRIMATELJA: 

OIB: 

 
ZAHTJEV ZA ODJAVU 

 OBVEZE PLAĆANJA MJESEČNE PRISTOJBE (FIZIČKE OSOBE) 
 
Podnosim iz razloga: 
 

1. nemam  u vlasništvu uli posjedu prijamnik (sukladno članku 34. st. 1. Zakona o HRT-u) 

2. odlazak u dom za starije i nemoćne osobe** 

3. smrt obveznika plaćanja 

 
*Odjava u slučaju neposjedovanja prijamnika može se izvršiti samo na osnovi potpisane Izjave 
sadržane u Zahtjevu za odjavu prijamnika, koja se dostavlja na adresu sjedišta HRT-a: RJ Pristojba, 
Prisavlje 3, 10000 Zagreb, neposredno, poštom ili putem druge ovlaštene pravne il i fizičke osobe. 
**U slučaju odlaska u dom za starije i nemoćne osobe ili smrti obveznika plaćanja, odjava se može 
izvršiti na osnovi dostavljene potvrde doma, odnosno preslike smrtnog lista. 
 
Odjava obveze plaćanja mjesečne pristojbe vrijedi s prvim sljedećim mjesecom od datuma 

zaprimanja pravovaljane dokumentacije. Zahtjev za odjavu koji nije popunjen obveznim 
podacima nije valjan za postupanje. 
 

IZJAVA 
 

                       IZJAVLJUJEM POD PREKRŠAJNOM I MATERIJALNOM ODGOVORNOŠĆU DA: 
 

- je navedeni razlog odjave prijamnika istinit 

- nemam u vlasništvu i/ili posjedu drugi prijamnik za koji  sam, sukladno odredbama   

        Zakona o HRT-u u obvezi  plaćanja mjesečne pristojbe 

- sam upoznat da HRT, sukladno članku 36. stavku 1. Zakona o HRT-u, provodi kontrolu plaćanja 

mjesečne pristojbe i da je, u slučaju da se utvrdi kako su podaci u Zahtjevu, odnosno izjavi netočni, 

ovlašten pokrenuti prekršajni postupak.  

- sam u obvezi, u slučaju ponovne nabave prijamnika ili registracije motornog vozila s ugrađenim 

prijamnikom, isti prijaviti HRT-u najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana nabave prijamnika ili 

registracije motornog vozila s ugrađenim prijamnikom 

                                            
                                                                                                           DAVATELJ IZJAVE 

(obveznik plaćanja mjesečne pristojbe) 
 

_________________________                                                          ______________________________ 
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             mjesto i datum 
Obvezni podaci: 
 

Naziv pravne osobe, obrta, gospodarske ili druge djelatnosti: 
 

Adresa za odjavu prijamnika: 

Broj telefona: 

POZIV NA BROJ PRIMATELJA: 

OIB: 

 
ZAHTJEV ZA ODJAVU PRIJAMNIKA 

OBVEZE PLAĆANJA MJESEČNE PRISTOJBE (PRAVNE OSOBE) 
 

Zaokružiti: 
 
1.  TV     2. radijski prijamnik     3. prijamnik u prijevoznom sredstvu: __________________     4. drugi AV uređaj 
                                                                                                                        (navesti registarsku oznaku)                                                       

Podnosim iz razloga: 
 

1. nemam u vlasništvu ili posjedu prijamnik (sukladno čl. 34. st. 1. i 34. st. 4. Zakona o HRT-u)* 

2. prestanak rada pravne osobe, obrta, gospodarske ili druge djelatnosti** 

 
*Odjava u slučaju neposjedovanja prijamnika može se izvršiti samo na osnovi potpisane Izjave 
sadržane u Zahtjevu za odjavu prijamnika, ovjerene potpisom odgovorne osobe, koja se dostavlja 
na adresu sjedišta HRT-a: RJ Pristojba, Prisavlje 3, 10000 Zagreb, neposredno, poštom ili putem 
druge ovlaštene pravne ili fizičke osobe. 
**Kod prestanka rada pravne osobe, obrta, gospodarske ili druge djelatnosti odjava se može 
izvršiti na osnovi dostavljenog neslužbenog izvatka iz sudskog registra,  obrtnog registra ili dokaza 
o prestanku obavljanja djelatnosti. 
 
Odjava obveze plaćanja mjesečne pristojbe vrijedi s prvim sljedećim mjesecom od datuma 

zaprimanja pravovaljane dokumentacije. Zahtjev za odjavu koji nije popunjen obveznim 
podacima nije valjan za postupanje. 
 

IZJAVA 
IZJAVLJUJEM POD PREKRŠAJNOM I MATERIJALNOM ODGOVORNOŠĆU DA: 

 
-  je navedeni razlog odjave prijamnika istinit 

-  nemam u vlasništvu i/ili posjedu drugi prijamnik za koji  sam, sukladno odredbama Zakona o HRT-u u 

obvezi  plaćanja mjesečne pristojbe 

- sam upoznat da HRT, sukladno članku 36. stavku 1. Zakona o HRT-u, provodi kontrolu plaćanja 

mjesečne pristojbe i da je, u slučaju da se utvrdi kako su podaci u Zahtjevu, odnosno izjavi netočni, 

ovlašten pokrenuti prekršajni postupak.  

- sam u obvezi, u slučaju ponovne nabave prijamnika ili registracije motornog vozila s ugrađenim 

prijamnikom, isti prijaviti HRT-u najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana nabave prijamnika ili 

registracije motornog vozila s ugrađenim prijamnikom 

                                         
                                  DAVATELJ IZJAVE (obveznik plaćanja mjesečne pristojbe) 

_______________________                              ______________________________________________ 
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          mjesto i datum                                                             potpis osobe ovlaštene za zastupanje 

 


