MIRELA HOLY,
zastupnica u Hrvatskom saboru

Zagreb, 29. prosinca 2014.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Leko,
molim Vas da temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje
zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske gospodinu Zoranu
Milanoviću, a koje se nalazi u privitku ovoga dopisa.

S poštovanjem,

dr. sc. Mirela Holy
Prilog: kao u tekstu

MIRELA HOLY,
zastupnica u Hrvatskom saboru
Zagreb, 29. prosinca 2014.
PREDSJEDNIK VLADE RH
GOSPODIN ZORAN MILANOVIĆ
PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE

Poštovani predsjedniče Vlade,
obratila mi se gospođa Sonja Trpčić iz Karlovca koja je ogorčena postupanjem HRT-a u
smislu naplate RTV pristojbe za stan u kojem obitelj nema TV prijamnika. Naime, radi se
o tome da gospođa Trpčić posjeduje stan u Zagrebu u kojem povremeno boravi zajedno
sa svojom kćeri, dok im je stalno prebivalište u gradu Karlovcu. Do problema je došlo
kada je na vrata stana u Zagrebu pokucao kontrolor HRT-a. Kontrolor HRT pristojbe nije
predočio svoju iskaznicu, verbalno je napao i kasnije prijavio kćer gospođe Trpčić koja
ga je tog dana primila, da ne plaća RTV pristojbu i to usprkos tome što obitelj u stanu
uopće ne posjeduje radio ili TV prijamnik. Iako je kontroloru ponuđeno da provjeri
posjeduju li prijemnike, kontrolor nije provjerio ima li u stanu TV ili radio prijamnika.
Od dana posjete kontrolora pa do danas na ime kćeri gospođe Trpčić redovito dolaze
računi i opomene za RTV naknadu iako je gospođa Trpčić HRT-u dostavila sve potrebne
dokumente i žalbu kojom bi se ukazalo na pogrešku do koje je došlo. Obitelj Trpčić u
Karlovcu redovito plaća RTV pristojbu.

Slijedom prethodno rečenog molim Vas da mi odgovorite na sljedeće pitanje:
Kako je moguće da HRT naplaćuje pristojbu za objekte u kojima nema TV i radio
prijamnika i u kojima se tek povremeno živi? Na koji način se obitelj Trpčić može zaštiti
od samovolje HRT-a?

S poštovanjem,
dr. sc. Mirela Holy

