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1. UVOD
Vijeće za elektroničke medije preuzelo je časnu, ali i zahtjevnu ulogu prvog nezavisnog i
samostalnog regulatornog tijela u području elektroničkih medija. Koncipirano na načelima i
iskustvima europske regulatorne prakse, od samog osnivanja Vijeće je u hrvatsko radijsko i
televizijsko okružje nastojalo implementirati strukovne, ali i civilizacijske vrijednosti koje
proistječu iz temeljnih dokumenata kao što su Europska konvencija o prekograničnoj
televiziji, Direktiva “Televizija bez granica” i Zakon o elektroničkim medijima Republike
Hrvatske.
U prvim mjesecima svog rada Vijeće se suočilo s posljedicama određene praznine u
regulatornom prostoru, što je, u prvom redu, rezultiralo nasljeđivanjem velikog broja
neriješenih predmeta koje je bivše Vijeće za radio i televiziju, i samo koncipirano na drugačiji
način, riješavalo po starim zakonskim odredbama.
Unatoč spomenutim okolnostima, Vijeće za elektroničke medije je vrlo brzo razriješilo pravni
vakuum te već prvim javnim natječajem legaliziralo status koncesija koje su istekle, odnosno
nakladnika kojima su istekli ugovori, od kojeg trenutka u Hrvatskoj više gotovo da nema
nakladnika s nerazjašnjenim pravnim statusom.
Na temelju tehničkih parametara Hrvatske agencije za telekomunikacije, Vijeće je potom
raspisalo cijeli niz natječaja za dodjelu koncesija, čime je znatno obogaćena hrvatska
medijska scena.
Već u počecima svog djelovanja, Vijeće je odgovorilo i na potrebu regulacije poštivanja
zakonskih odredbi o programskim načelima i obvezama te je opomenulo odnosno kaznilo
nakladnike koji su se ogriješili o osnovne odredbe o programskim sadržajima. Provođenjem
raznih oblika monitoringa Vijeće je započelo i s razmatranjem kršenja odredbi o oglašavanju,
što će uskoro sankcionirati.
Ipak, kroz svoje djelovanje te trajni dijalog s predstavnicima nakladnika i njihovim udrugama,
Vijeće je, kao jedan od svojih glavnih ciljeva, promicalo svijest o samoregulaciji, što je naišlo
na dobar i koristan odjek. Samoregulacija je, između ostaloga, i jedna od okosnica tzv.
“Nove” Direktive o “Televiziji bez granica” i cjelokupne europske regulative, a u taj proces je
aktivno uključeno i Vijeće za elektroničke medije. Sudjelujući na cijelom nizu konferencija i
seminara – od Bruxellesa, Luxembourga, Liverpoola i Istanbula do Sarajeva, Skopja i Budve
– predstavnici Vijeća aktivno su se i zapaženo dali prinos europskim procesima te promicali
hrvatska iskustva u okviru programa koje su organizirali Europska komisija, Luksemburško te
Britansko predsjedništvo Europske Unije, Vijeće Europe, OESS, Pakt o stabilnosti te
Europska platforma regulatornih vlasti (EPRA), u čije je punopravno članstvo naše Vijeće
primljeno samo četiri mjeseca nakon svog konstituiranja, a počašćeni smo i domaćinstvom
Kongresa EPRA-e u Hrvatskoj sljedeće godine. Bilježimo i odlične bilateralne odnose,
posebice s regulatornim tijelima Austrije te susjednih zemalja.
Na kraju ovoga uvoda, sa zadovoljstvom napominjemo odličnu suradnju koju smo uspostavili
s Hrvatskom agencijom za telekomunikacije, kao našim regulatornim partnerom, zatim s
Ministarstvom kulture, kao nadležnim ministarstvom, ali i s drugim tijelima na koja smo, zbog
prirode posla, bili upućivani ili su se oni obraćali nama, kao što su Agencija za zaštitu
tržišnog natjecanja, Ministarstvo mora, razvitka, prometa i turizma, Ministarstvo unutarnjih
poslova ili Pravobraniteljica za djecu i mlade.
U predstojećem razdoblju, uz nastavak uhodanih ili započetih obveza, očekuje nas, u prvom
redu, djelovanje na implementiranju promjena koje su najavljene u europskim regulacijskim
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okosnicama, a do njihova stupanja na snagu bit će nam dužnost sustavno i temeljito
nadzirati poštivanje važećih zakonskih odredbi u hrvatskih nakladnika radija i televizije.
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IMENOVANJE, KONSTITUIRANJE I POČETAK DJELOVANJA

2.

Članove Vijeća za elektroničke medije imenovao je Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana
30. travnja 2004. godine.

-

Za članove Vijeća na vrijeme od tri godine, imenovani su:
Irena Vuksanović,
Nebojša Gladović.

-

Za članove Vijeća na vrijeme od četiri godine, imenovani su:
mr. sc. Denis Peričić,
Ljubomir Stefanović.

-

Za članove Vijeća na vrijeme od pet godina, imenovani su:
Jure Ivančić,
Marko Marić,
Milivoj Pašiček.

Vijeće za elektroničke medije (u daljnjem tekstu: Vijeće) održalo je prvu konstituirajuću
sjednicu 25. svibnja 2004. i za predsjednika izabralo mr. Denisa Peričića, a za njegova
zamjenika Juru Ivančića.
U mjesecu lipnju Vijeće je registrirano kao samostalna pravna osoba, članovi Vijeća su
sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima stupili u radni odnos i na taj način
započeli sa svojim radom.
U prvim mjesecima rada Vijeće je, po potrebi i “kao gost”, koristilo prostor u Ministarstvu
kulture, što nije odgovaralo potrebama i karakteru Vijeća, pa je vrlo brzo, kao privremeno
rješenje, 21. rujna 2004. godine unajmilo prostor u Slavonskoj aveniji 4, a uskoro će preseliti
na novu adresu koja će u potpunosti odgovarati smještaju i radnim potrebama sedmoro
članova Vijeća i troje članova Stručne službe Vijeća.
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3.

RAD VIJEĆA

Vijeće radi na sjednicama koje su javne, a javnost se osigurava javnim sjednicama,
priopćenjima Vijeća ili drugim oblicima komuniciranja s javnošću.
U skladu s člankom 60. Zakona o elektroničkim medijima, Vijeće:
a) provodi postupak dodjele koncesije,
b) donosi odluku o oduzimanju koncesije,
c) vodi očevidnik nakladnika elektroničkih medija,
d) osigurava nadzor nad provedbom odredbi o programskim načelima i obvezama, te
donosi godišnji plan nadzora (monitoringa),
e) provodi postupak utvrđivanja nepoštivanja ili kršenja odredbi Zakona o elektroničkim
medijima,
f) razmatra pritužbe građana na postupanje nakladnika,
g) podnosi izvješće nadležnim tijelima.
Vijeće je od početka svoga rada do 30. rujna 2005. godine održalo 59. sjednica. Na
sjednicama su donijete odluke kojima je uređen unutarnji ustroj rada Vijeća, donijete su
odluke o dodjeli koncesije, izrečena je opomena nakladniku zbog kršenja odredaba Zakona o
elektroničkim medijima, oduzeta je koncesija na određeno vrijeme nakladniku zbog kršenja
odredaba Zakona o elektroničkim medijima, usvojen je Godišnji plan nadzora i Operativni
godišnji plan nadzora, razmatrane su pritužbe građana te su obavljani i drugi poslovi iz
nadležnosti Vijeća.
Uz sjednice Vijeće je održalo i radne sastanke na kojima su pripremani materijali za sjednice
Vijeća, a organizirane su stručne grupe koje rade ili su radile na izradi podzakonskih akata.
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4.

JAVNI NATJEČAJI ZA DODJELU KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
RADIJA I/ILI TELEVIZIJE

Vijeće raspisuje javne natječaje na temelju članka 62. Zakona o elektroničkim medijima
("Narodne novine", broj 122/03). Tim je člankom propisano da Vijeće raspisuje javni natječaj
za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti radija i televizije na tehničkoj podlozi koja se
utvrđuje prema posebnom propisu. Javni natječaj raspisuje se za svaku slobodnu frekvenciju
ili frekvencije koje mogu činiti zasebnu koncesiju, a sadržaj i postupak javnog natječaja
propisuje ministar na prijedlog Vijeća.

Javni natječaj 01/04

Vijeće je na svojoj 16. sjednici održanoj dana 27. listopada 2004. godine donijelo Odluku o
raspisivanju Javnog natječaja broj 01/04 za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti radija
i/ili televizije. Javni natječaj objavljen je u "Narodnim novinama" broj 153/04 od 3. studenoga
2004. godine. U konkretnom slučaju radilo se o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije nakladnicima čiji su ugovori istekli.
Vijeće je uvidom u dostavljene ponude koncesije za obavljanje djelatnosti radija dodijelio i
novim nakladnicima Radio Delta i Radio Rab.

Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Područje koncesije
Grad Pula (L-PU1)
Šire područje Grada Opatije (G-OP)
Grad Rijeka (G-RI)
Grad Mali Lošinj (L-ML)
Grad Vrgorac (L-VR)
Grad Labin (L-LA)
Grad Pula (G-PU)
Grad Rovinj (L-RO)
Grad Rab (L-RB)
Grad Korčula (G-KO)
Grad Buzet (L-BZ)
Grad Metković (L-MT)
Grad Orahovica (L-OR)
Grad Novska (L-NO)
Grad Pag (L-PG)
Grad Šibenik (L-SI)
Grad Osijek (G-OS1)
Grad Petrinja (L-PE)
Grad Delnice (L-DE)
Grad Vukovar (G-VU)

Naziv nakladnika koji obavlja
djelatnost radija po odluci Vijeća od
12. siječnja 2005.
Radio Maestral
Primorski radio
Reful radio
Radio Mali Lošinj
Radio Biokovo
Radio Labin
Arena radio
Radio Rovinj
Radio Rab
Radio Korčula
Radio Zona Buzet
Radio Delta
Radio Orahovica
Radio postaja Novska
Radio postaja Pag
Gradski radio Ritam
Gradski radio
Petrinjski radio
Radio Gorski kotar
Radio Dunav
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Redni
broj
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Redni
broj
1.
2.

Područje koncesije
Općina Borovo (M-BO)
Općina Vela Luka (M-VL2)
Općina Lekenik (M-LK)
Grad Trogir (L-TR)
Dio Grada Zagreba – Istok (D-ZG2)
Općina Pirovac (M-PI)
Državna razina (DR-1)
Državna razina (DR-2)
Državna razina (DR-3)
Područje koncesije
Osječko-baranjska županija (Z-OS)
Grad Rijeka (G-RI2)

Naziv nakladnika koji obavlja
djelatnost radija po odluci Vijeća od
12. siječnja 2005.
Radio Borovo
Radio M
RTL Radio
Radio Trogir
Zagrebački radio
Radio Pirovac
Narodni radio
Otvoreni radio
Hrvatski katolički radio
Naziv nakladnika koji obavlja
djelatnost televizije po odluci Vijeća
od 12. siječnja 2005.
Televizija Slavonije i Baranje
Kanal RI

Javni natječaj 02/04
Na 20. sjednici održanoj dana 17. studenoga 2004. godine donijeta je odluka o raspisivanju
javnog natječaja broj 02/04 koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 172/04 od 08.
prosinca 2004. godine. I u ovom se slučaju radilo o koncesijama za obavljanje djelatnosti
radija za nakladnike čiji su ugovori istekli.
Redni
broj
1.
2.
3.

Područje koncesije
Grad Beli Manastir (G-MB)
Grad Vinkovci (G-VK)
Grad Oroslavlje (G-OL)

Naziv nakladnika koji obavlja
djelatnost radija po odluci Vijeća od
12. siječnja 2005.
Radio Banska kosa
Menđušić d.o.o.
Zagorje 89 – Radio Oroslavlje

Javni natječaj 01/05
Dana 19. travnja 2005. održana je 40. sjednica Vijeća na kojoj je raspisan javni natječaj broj
01/05 za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije, a koji je objavljen u
"Narodnim novinama", broj 53/05 od 25. travnja 2005. godine. Ovaj javni natječaj za dodjelu
koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije temelji se na novim koncesijskim
područjima.
Redni
broj
1.
2.
3.

Područje koncesije

Naziv nakladnik koji obavlja
djelatnosti radija po odluci Vijeća od
27. lipnja 2005.
Dubrovačka-neretvanska županija (Z- Stil d.d.
DU)
Udruga Radio Marija
Grad Virovitica (L-VT)
Radio 052
Grad Pazin (L-PA)
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Redni
broj
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Redni
broj
1.
2.
3.

Područje koncesije
Grad Knin (G-KN)
Grad Bjelovar (L-BJ)
Grad Ploče (G-PL)
Grad Krapina (G-KR)
Grad Nin (G-NN)
Općina Donji Lapac (M-DL)
Šire područje Grada Solina (G-SO)
Šire područje Grada Varaždina (L-VZ2)
Područje Banovine (L-BN)
Šire područje Grada Rijeke (L-RI)
Područje koncesije
Grad Dubrovnik (G-DU1)
Grad Šibenik (G-ŠI1)
Primorsko-goranska županija (Z-RI)

Naziv nakladnik koji obavlja
djelatnosti radija po odluci Vijeća od
12. siječnja 2005.
Medijska zadruga "Dinara"
Media-M d.o.o.
Radio Ploče
Oroprom 3 d.o.o.
Adria Ittm d.o.o.
Visočica d.o.o.
Tri-D-Media d.o.o.
Mea Media – RadioaktiV
Radio Banovina
Kružić d.o.o.
Naziv nakladnik koji obavlja
djelatnosti televizije po odluci Vijeća
od 27. lipnja 2005.
Dubrovačka televizija
Šibenska televizija
Kanal RI

U javnom natječaju broj 01/05 bile su raspisane i koncesije za obavljanje djelatnosti radija na
područjima:
-

Grad Pakrac (G-PK),
Grad Čabar (G-CA),
dio Grada Obrovca (D-OB),
šire područje Grada Benkovca (G-BN),
Općina Lastovo (L-LS), i
Grad Varaždinske Toplice (G-VP).

Za navedena područja nije bilo zainteresiranih ponuditelja (izuzev Grada Varaždinskih
Toplica gdje je potencijalni ponuditelj podigao natječajnu dokumentaciju ali nije dostavio
ponudu) te je sukladno odredbama Pravilnika o javnom natječaju za dodjelu koncesija za
obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije ("Narodne novine", broj 138/04) natječaj za ta
područja poništen.

Javni natječaj 02/05
Javni natječaj broj 02/05 objavljen je u "Narodnim novinama" broj 56/05 od 02. svibnja 2005.
godine, a po odluci o raspisivanju javnog natječaja broj 02/05 za dodjelu koncesija za
obavljanje djelatnosti radija koja je donijeta na 42. sjednici održanoj dana 27. travnja 2005.
godine. Radi se o koncesiji za nakladnika kojemu istječe ugovor o koncesiji za obavljanje
djelatnosti radija.
Redni
broj
1.

Područje koncesije
Općina Okučani (G-OC)

Naziv nakladnika koji obavlja
djelatnost radija po odluci Vijeća od
27. lipnja 2005.
Radio Bljesak
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Javni natječaj 03/05
Na 44. sjednici održanoj 10. svibnja 2005. godine raspisan je javni natječaj broj 03/05 i
objavljen je u "Narodnim novinama" broj 61/05 od 16. svibnja 2005. godine. Ovim su
natječajem obuhvaćene nove koncesije za obavljanje djelatnosti radija.
Redni
broj
1.
2.
3.

Područje koncesije
Šire područje Grada Karlovca (L-KA)
Grad Trogir (L-TR2)
Općina Sveta Nedjelja (L-SVN)

Naziv nakladnika koji obavlja
djelatnost radija po odluci Vijeća od
06. srpnja 2005.
Hrvatski radio Karlovac
Mali Miki
Prahin Inc

U javnom natječaju broj 03/05 bile su raspisane i koncesije za obavljanje djelatnosti radija na
područjima:
-

Grad Pakrac (G-PK),
Grad Čabar (G-CA),
dio Grada Obrovca (D-OB),
šire područje Grada Benkovca (G-BN),
Općina Lastovo (L-LS), i
Općina Vojnić (M-VJ).

Za navedena područja nije bilo zainteresiranih ponuditelja (izuzev Općine Vojnić gdje je
potencijalni ponuditelj podigao natječajnu dokumentaciju ali nije dostavio ponudu) te je
sukladno odredbama Pravilnika o javnom natječaju za dodjelu koncesija za obavljanje
djelatnosti radija i/ili televizije ("Narodne novine", broj 138/04) natječaj za ta područja
poništen.

Javni natječaj 04/05
Javni natječaj broj 04/05 raspisan je temeljem odluke Vijeća koja je donijeta na 47. sjednici
održanoj 24. svibnja 2005. godine i objavljen je u "Narodnim novinama" broj 66/05 od 30.
svibnja 2005. godine. Ovaj javni natječaj obuhvaća kako koncesije koje su već korištene, a
dotadašnjim nakladnicima istječu ugovori, tako i nove koncesije.
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Područje koncesije
Šire područje Grada Zaprešića (L-ZA)
Šire područje Grada Otočca (L-OT)
Grad Varaždin (L-VZ)
Grad Koprivnica (L-KC)
Grad Zadar (G-ZD)
Grad Osijek (G-OS2)
Grad Požega (L-PZ)
Grad Slunj (G-SNJ)

Naziv nakladnika koji obavljanje
djelatnost radija po odluci Vijeća od
srpnja 2005.
IC – Krugovalna postaja Zaprešić
Hrvatski radio Otočac
Radio 042
Radio Drava
Radio 057
Radio Janus
Radio Valis Aurea
Radio Slunj
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U javnom natječaju broj 03/05 bile su raspisane i koncesije za obavljanje djelatnosti radija na
područjima:
-

Grad Pakrac (G-PK),
Grad Čabar (G-CA),
dio Grada Obrovca (D-OB),
šire područje Grada Benkovca (G-BN), i
Općina Lastovo (L-LS).

Za navedena područja nije bilo zainteresiranih ponuditelja te je sukladno odredbama
Pravilnika o javnom natječaju za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili
televizije ("Narodne novine", broj 138/04) natječaj za ta područja poništen.
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5.

PRIJENOS KONCESIJE I PROMJENE VLASNIČKE STRUKURE

Na temelju članka 63. stavka 5. Vijeće je odobrilo prijenos koncesije na drugu pravnu osobu
zajedno s imovinom, pravima i obvezama prijeko potrebnim za neprekinuti nastavak
ostvarivanja koncesije sljedećim pravnim osobama:
- trgovačko društvo "Coning", Varaždin prenijelo je koncesiju na trgovačko društvo
Radio Sjeverozapad
- trgovačko društvo "Planex", Cargovec prenijelo je koncesiju na trgovačko društvo
Radio Megaton.
NOVA TV pokrenula je postupak promjene vlasničke strukture, a da pri tome nije postupala
sukladno Zakonu o elektroničkim medijima. Budući da je Vijeće o tom postupku saznalo iz
medija odmah je uputilo sve stranke u postupku na poštivanje odredaba Zakona o
elektroničkim medijima i uputilo na podnošenje prijave Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.
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6.

ODUZIMANJE KONCESIJE

Na 36. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2005. godine, na temelju članka 60. stavka 1.
podstavka 2., članka 61. stavak 1. i članka 63. stavka 3. Zakona o elektroničkim medijima,
donijeta je odluka o poništenju odluke bivšeg Vijeća za radio i televiziju broj 5 od 11. svibnja
2001. godine kojom je koncesija za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada
Karlovca dodijeljena trgovačkom društvu "047" iz Karlovca.
Naime, bivše Vijeće za radio i televiziju raspisalo je Javni natječaj br. 2 za davanje koncesija
za obavljanje djelatnosti radija, a na temelju kojega je na 11. sjednici održanoj dana 17.
svibnja 2001. godine donijelo Odluku broj 5. kojom je koncesija za obavljanje djelatnosti
radija na širem području Grada Karlovca dodijeljena trgovačkom društvu "047" iz Karlovca. U
Odluci se navodi da je trgovačko društvo "047" dužno do 18. siječnja 2002. godine dostaviti
Hrvatskom zavodu za telekomunikacije zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda i
dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 76. stavka 4. Zakona o
telekomunikacijama ("Narodne novine", broj 76/99 i 128/99), te da ukoliko do 22. veljače
2002. godine ne sklopi sa Hrvatskim zavodom za telekomunikacije ugovor o koncesiji u
skladu s člankom 76. stavkom 6. Zakona o telekomunikacijama oduzet će mu se koncesija
bez prava na odštetu, a što će Vijeće utvrditi posebnom odlukom. Dana 5. siječnja 2005.
godine Vijeće je primilo dopis Hrvatske agencije za telekomunikacije kojim je obaviješteno o
problemu s nositeljem radijske koncesije za šire područje Grada Karlovca trgovačkim
društvom "047". U tom je dopisu iznijeto da je trgovačko društvo "047" dana 22. ožujka 2004.
godine podnijelo zahtjev za odgodom obavljanja tehničkog pregleda i sklapanjem ugovora, a
Hrvatski zavod za telekomunikacije odobrio je zamolbu i odredio da se do 1. prosinca 2004.
godine mora podnijeti zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda, a do 30. prosinca 2004.
godine sklopiti ugovor o koncesiji.
Vijeće je utvrdilo da je nositelj radijske koncesije "047" iz Karlovca u svojim nastojanjima da
ispuni sve tehničke pretpostavke za početak emitiranja zanemarilo zakonsku obvezu te
tijekom dvije godine nije podnijelo zahtjev za produženjem roka za obavljanje tehničkog
pregleda i sklapanje ugovora o koncesiji. Imajući u vidu utvrđene činjenice i odredbe Zakona
o telekomunikacijama Vijeće je također utvrdilo da su učinjeni propusti od strane bivšeg
Vijeća za radio i televiziju i Hrvatskog zavoda za telekomunikacije što nisu poništili odluku o
dodjeli koncesiju za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Karlovca
trgovačkom društvu "047".
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7.

UTVRĐIVANJE POVREDA ODREDABA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA

a) Izricanje opomene nakladniku RTL Televizija
Pravobraniteljica za djecu obratila se Vijeću s prijedlogom da se utvrdi da li nakladnik
televizijske djelatnosti RTL emitiranjem programskog sadržaja "Big brother" prekršio odredbe
Zakona o elektroničkim medijima na štetu djece.
Vijeće je uzelo u postupak prijedlog te je na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o
elektroničkim medijima zatražilo dostavu objavljenog sadržaja i osiguralo nadzor nad
provedbom odredbi o programskih načelima i obvezama utvrđenim Zakonom.
Nakon pregleda snimki sadržaja i uvida u rezultate dobivene nadzorom nakladniku RTL
izrečena je opomena zbog objavljivanja dijelova programskog sadržaja pod nazivom "Big
brother" koji mogu štetiti fizičkom, psihičkom i moralnom razvoju djece i mladeži, a to se
osobito odnosi na programske sadržaje kao što su obnaženost, psovanje te poticanje
uporabe duhanskih proizvoda i alkohola kao društveno prihvatljivog oblika ponašanja.
Nakladniku je naloženo da ne smije objavljivati dijelove programskog sadržaja koji mogu
štetiti fizičkom, psihičkom i moralnom razvoju djece i mladeži prije 22.00 sata, a prije njihova
objavljivanja dužan je objaviti odgovarajuće upozorenje. Navedeni dijelovi programskog
sadržaja pod nazivom "Big brother" ne smiju se objavljivati ni unutar dugih programskih
sadržaja nakladnika RTL prije 22.00 sata.
Nakladniku je, također, naloženo da je dužan osigurati sudionicima emisije 60 minuta
privatnosti dnevno u razdoblju od 7.00 – 22.00 sata.
Iako je nakladnik u ovom slučaju postupio sukladno odluci Vijeća ipak je uložio žalbu
Upravnom sudu Republike Hrvatske.

b) Oduzimanje koncesije na 24 sata nakladniku OTV
Utvrđeno je da je nakladnik televizijskog programa OTV d.o.o. iz Zagreba objavio dana 5. –
6. veljače 2005. godine u programskom sadržaju pod nazivom »Noćna mora« priloge koji su,
kao neprimjereni za javno objavljivanje, izazvali vrlo negativne reakcije i osude javnosti.
Vijeće je povodom objavljivanja navedenih priloga pokrenulo postupak utvrđivanja mogućeg
kršenja odnosno nepoštivanja odredbi Zakona o elektroničkim medijima kojima se u
programskim sadržajima zabranjuje objavljivanje priloga nemoralnog i pornografskog
sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo čovjeka. Radi utvrđivanja činjeničnog stanja i na
temelju toga pravilne ocjene objavljenih priloga u smislu Zakona o elektroničkim medijima,
Vijeće je zatražilo i dobilo od nakladnika na uvid cjelovitu snimku objavljenog programskog
sadržaja, te uzelo u obzir i vrlo burnu reakciju javnosti na ovakvo ponašanje nakladnika.
U provedenom postupku utvrđivanja nepoštivanja odnosno kršenja odredbi Zakona o
elektroničkim medijima, Vijeće je utvrdilo da su prilozi objavljeni u programskom sadržaju
nakladnika OTV d.o.o. pod nazivom »Noćna mora« od 5. – 6. veljače 2005. nemoralnog i
pornografskog sadržaja i vrijeđaju dostojanstvo čovjeka. Na temelju utvrđenog činjeničnog
stanja Vijeće je ocijenilo da je nakladnik televizije OTV d.o.o. objavljivanjem navedenih
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priloga prekršio odredbu članka 15. stavka 2. podstavka 2. Zakona o elektroničkim medijima,
pa je stoga odlučeno da se nakladniku OTV privremeno oduzme koncesija na 24 sata.
Nakladniku je naloženo da prekine emitiranje programa od 19. ožujka 2005. u 20.00 sati do
20. ožujka 2005. godine u 20.00 sati.
Ovdje valja istaknuti da je nakladnik postupio po odluci Vijeća te da nije iskoristio pravni lijek
– pokretanje upravnog postupka pred Upravnim sudom Republike Hrvatske niti je na bilo koji
drugi način osporio odluku.
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8.

FOND ZA POTICANJE PLURALIZMA I RAZNOVRSNOSTI ELEKTRONIČKIH
MEDIJA

Člankom 56. Zakona o elektroničkim medijima osnovan je Fond za poticanje pluralizma i
raznovrsnosti elektroničkih medija kao proračunski fond čiji su izvori financijskih sredstava
sredstva iz državnog proračuna, neutrošena sredstva po završnom računu Vijeća za
elektroničke medije i sredstva koja uplati Hrvatska radiotelevizija (3% od mjesečno ukupno
prikupljenih sredstava na ime pristojbe).
Ministar kulture donio je Pravilnik o načinu i postupku provedbe javnog natječaja za
raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, a isti
je objavljen u "Narodnim novinama" broj 170/04. Tim je pravilnikom propisano da se
sredstvima Fonda potiče proizvodnja i objavljivanje programskih sadržaja elektroničkih
medija na lokalnoj i regionalnoj razini koji su od javnog interesa, a osobito su važni za:
ostvarivanje prava građana na javno informiranje, nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj,
poticanje posebnih programa na područjima od posebne državne skrbi, poticanje kulturnog
stvaralaštva, razvoj obrazovanja, znanosti i umjetnosti te zapošljavanje visokoobrazovanih
stručnih radnika u elektroničkim medijima na lokalnoj i regionalnoj razini.
Člankom 8. stavkom 3. Pravilnika propisano je da Vijeće utvrđuje način vrednovanja prijava
pristiglih na javni natječaj te je slijedom toga Vijeće donijelo Odluku o načinu vrednovanja
prijava na natječaj za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnost
elektroničkih medija ("Narodne novine", broj 31/05). Tom su odlukom određeni kriteriji i
mjerila koji su izraženi u bodovima za svako područje prijave i to kako slijedi:
–
–
–
–
–
–

ostvarivanje prava građana na javno informiranje
programski sadržaji namijenjeni nacionalnim manjinama u
Republici Hrvatskoj
poticanje posebnih programa na područjima od posebne
državne skrbi
poticanje kulturnog stvaralaštva
razvoj obrazovanja, znanosti i umjetnosti
poticanje zapošljavanja visokoobrazovanih stručnih
djelatnika u elektroničkim medijima na lokalnoj i regionalnoj
razini po zaposlenom djelatniku

od 5 do 35 bodova
od 5 do 15 bodova
od 5 do 20 bodova
od 5 do 22 boda
od 5 do 18 bodova

0,5 bod zaposleni
1 bod – planirani

Javni natječaj broj 01/05 za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i
raznovrsnosti elektroničkih medija raspisan je odlukom Vijeća koja je donijeta na 44. sjednici
održanoj dana 10. svibnja 2005. godine i objavljen u "Narodnim novinama" broj 60/05 od
svibnja 2005.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju nakladnici elektroničkih medija na lokalnoj i
regionalnoj razini koncesije (dio grada – D, mjesna razina – M, lokalna razina – L, gradska
razina – G, šire područje grada – ŠPG, županijska razina – ŽR, regionalna razina – RR) i
drugim razinama nižim od državne razine za poticanje proizvodnje i objavljivanja
programskih sadržaja.
Nakladnici elektroničkih medija, radija i televizije, koji se natječu za raspodjelu sredstava za
poticanje pluralizma i raznolikosti elektroničkih medija trebali su sastaviti prijavu na javni
natječaj koja se sastoji od općeg i posebnog dijela.
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Opći dio prijave sastojao se od naziva nakladnika, sjedišta i adrese nakladnika, djelatnosti –
radio ili televizija, razine koncesije, vlasničke strukture, izvatka iz sudskog registra, broja
zaposlenih sa stupnjem obrazovanja.
Uz prijavu na javni natječaj nakladnici su bili dužni za pojedine programske sadržaje priložiti:
pisani elaborat s detaljnim opisom programskog sadržaja, programsku osnovu iz koje su
vidljivi programski sadržaji koji se mogu sufinancirati sredstvima Fonda, očevidnik o
objavljenom programu, snimke objavljenoga programskog sadržaja, iskaz troškova
proizvodnje programskih sadržaja (ako se radio o programskim sadržajima koji se objavljuju).
Ako je nakladnik podnosio prijavu za programske sadržaje koji se planiraju proizvesti i
objaviti bio je dužan priložiti: pisani elaborat s detaljnim opisom programskog sadržaja,
prijedlog izmjena i dopuna programske osnove sukladno odredbama Zakona o elektroničkim
medijima, iskaz troškova proizvodnje programskih sadržaja.
Prijava na natječaj za poticanje zapošljavanja visokoobrazovanih stručnih djelatnika u
elektroničkim medijima, radijima i televizijama, na lokalnoj i regionalnoj razini trebala je
sadržavati: imena i prezimena zaposlenih visokoobrazovanih stručnih djelatnika kao i dokaze
o stručnoj spremi i zvanju, broj visokoobrazovanih stručnih djelatnika koje se namjerava
zaposliti, poslovi na kojima rade odnosno na kojima će raditi.
Prijave na javni natječaj mogle su se dostaviti do 27. lipnja 2005. godine, a Vijeće je odluku o
raspodjeli sredstava donijelo na svojoj 57. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2005. godine.
Sredstva Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2005. godinu
dodjeljuju se sljedećim nakladnicima radijske djelatnosti:
Redni
broj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ime i sjedište nakladnika

Radio Mrežnica
Bosco d.o.o. – Primorski Radio
Janus d.o.o. – Radio Plus
Zagrebački Radio Plavi 9
Radio Banovina
Radio Velika Gorica
Hrvatski radio Karlovac
Radio Kaj
Cik Dr. Božo Milanović – Radio Istra
Radio Dalmacija
Hrvatski radio Vukovar
Radio Varaždin
Novi radio - Zadar
Obiteljski radio
Radio 101
Eter d.o.o. – Gradski radio
Studio Minsk – Radio Stella Maris
Radio Baranja
DTR d.o.o. – Radio Zona Buzet
Radio Daruvar
Radio Đakovo
Radio postaja Drniš
Radio Hrvatsko zagorje

Skupina
bodova

od 76 – 140
od 76 – 140
od 76 – 140
od 76 – 140
od 76 – 140
od 76 – 140
od 76 – 140
od 76 – 140
od 76 – 140
od 76 – 140
od 76 – 140
od 76 – 140
od 76 – 140
od 76 – 140
od 76 – 140
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75

Iznos u tisućama
kuna

253.870,00
253.870,00
253.870,00
253.870,00
253.870,00
253.870,00
253.870,00
253.870,00
253.870,00
253.870,00
253.870,00
253.870,00
253.870,00
253.870,00
253.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
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Redni
broj

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Ime i sjedište nakladnika

Radio Labin
Radio Makarska rivijera
Arting d.o.o. – Radio Rovinj
Radio Brod
Nautic radio
Novosti d.o.o. – Radio Vinkovci
Športski radio – Radio Cibona
Hrvatski radio Županja
Rapsodija d.o.o. – Radio Borovo
Hrvatski radio Bljesak
IC Bjelovar – BBR radio
Hrvatski radio Čakovec
Hrvatski radio - Radio Gospić
Radio Koprivnica
MC Glas Slavonije – Slavonski radio
Županijski radio Šibenik
IC Zaprešić – Krugovalna postaja Zaprešić
Zagrebački radio
Radio Korčula
Arena radio
Ross d.o.o. – Radio 057
Croata d.o.o. – Radio Biograd na Moru
Radio Đurđevac
Radio Stubica
Krugoval Garešnica 93,1 Mhz
Hilaris d.o.o. – Radio Imotski
Radio Ivanec
Radio Jaska
Radio Drava
Radio Ludbreg
Jadranka d.d. – Radio Mali Lošinj
Radio Delta
Radio Našice
Radio postaja Nova Gradiška
Radio Novi Marof
Radio Ogulin
Petrinjski radio
Matis d.o.o. – Radio Samobor
Radio Sisak
Radio Sinj
Hrvatski radio Valpovština
Krugoval Zabok
Val Media d.o.o. – Radio Val
Miroslav Kraljević – Županijski radio Požega
Slavonska Posavina d.o.o. – Slavonija radio
Radio postaja Nedelišće
Radio Otok Krk
Media-Mix-Radio 105
Reful Radio
MT Eter d.o.o. – Radio Martin

Skupina
bodova

od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 40 – 59
od 26 – 39
od 26 – 39
od 26 – 39
od 26 – 39
od 26 – 39

Iznos u tisućama
kuna

103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
103.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
53.870,00
33.870,00
33.870,00
33.870,00
33.870,00
33.870,00
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Redni
broj

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Ime i sjedište nakladnika

IC Hrvatska radio postaja Čazma
Obiteljski radio Ivanić
Moslavački list d.o.o. – Radio Moslavina
Radio Trogir
Radio Vrbovec
RB – Best
Radio VFM Vinkovci
Radio Sveti Ivan Zelina
Radio Zlatar
Lekenik d.o.o. – RTL Radio
Radio Marija Bistrica
Otočni radio Kornati
Radio Pitomača
Planex d.o.o. – Radio Megaton
Radio Sjeverozapad
Supetar d.d. – Radio Brač
Radio Grubišno Polje
Ragan d.o.o. – Radio Pag
Difuzija d.o.o. – Radio Dunav
Megamix d.o.o. – Radio Hvar

Skupina
bodova

od 26 – 39
od 26 – 39
od 26 – 39
od 26 – 39
od 26 – 39
od 26 – 39
od 26 – 39
od 26 – 39
od 26 – 39
od 26 – 39
od 26 – 39
od 26 – 39
od 26 – 39
od 26 – 39
od 15 – 25
od 15 – 25
od 15 – 25
od 15 – 25
od 0 – 14
od 0 – 14

Iznos u tisućama
kuna

33.870,00
33.870,00
33.870,00
33.870,00
33.870,00
33.870,00
33.870,00
33.870,00
33.870,00
33.870,00
33.870,00
33.870,00
33.870,00
33.870,00
18.870,00
18.870,00
18.870,00
18.870,00
8.870,00
8.870,00

Sredstva Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2005. godinu
dodjeljuju se sljedećim nakladnicima televizijske djelatnosti:

Redni
broj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ime i sjedište nakladnika

TV Nova
Kanal RI
Varaždinska televizija
TV Sljeme
Pro - Media d.o.o. – Čakovečka televizija
Vinkovačka televizija
Televizija Moslavina
TV Plus
Otvorena televizija
Televizija Slavonije i Baranje
Korak d.o.o. – TV Dalmacija
Gradska televizija
Televizija Jadran
RI-TV
Nezavisna istarska televizija
Ka-Vision
Slavonsko-brodska televizija

Skupina
bodova

od 76 – 90
od 76 – 90
od 76 – 90
od 76 – 90
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
od 60 – 75
do 59
do 59
do 59
do 59
do 59
do 59

Iznos u tisućama
kuna

897.058,00
897.058,00
897.058,00
897.058,00
547.058,00
547.058,00
547.058,00
547.058,00
547.058,00
547.058,00
547.058,00
247.058,00
247.058,00
247.058,00
247.058,00
247.058,00
247.058,00

Hrvatskoj udruzi radija i novina (HURIN-u) za projekt stručnog usavršavanja radijskih
novinara dodjeljuje se iznos od 250.000,00 kuna.
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Ističemo da je od ukupno 136 nakladnika radijske i 17 nakladnika televizijske djelatnosti na
područjima koja su obuhvaćena prijava ponude na javni natječaj dostavilo 93 nakladnika
radijske i svi nakladnici televizijske djelatnosti.
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PROMJENA – DOPUNA PROGRAMSKE OSNOVE

9.

Sukladno članku 11. stavku 4. Zakona o elektroničkim medijima, za promjenu, odnosno
dopunu programske osnove koja se odnosi na više od 10% programske sheme na temelju
koje je dodijeljena koncesija, nakladnik mora pribaviti prethodnu suglasnost Vijeća za
elektroničke medije. Uz zahtjev za prethodnu suglasnost nakladnik prilaže prethodno
mišljenje uredništva.
Do sada je Vijeće dalo prethodnu suglasnost sljedećim nakladnicima:
-

Radio postaja Novska
Radio Zlatar
Obiteljski radio
Gradski radio – Radio 042, Varaždin
Radio Zabok
Radio Kaj
Radio Istra
Televizija Sljeme – Z1
Kanal RI
RTL Televizija
Nova TV.
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10.

POVEZIVANJE TELEVIZIJSKIH PROGRAMA U MREŽE

Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o elektroničkim medijima, a povodom
zahtjeva nacionalne mreže televizijskih programa – Kanal Pet, Vijeće je na svojoj 42. sjednici
održanoj dana 28. travnja 2005. godine donijelo je odluku kojom je izdana prethodna
suglasnost na povezivanje u nacionalnu mrežu televizijskih programa, na zajedničku
programsku osnovu i na Izjavu o načinu izvršavanja programske osnove zajedničkog
programa.
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11.

OSIGURANJE NADZORA NAD PROVEDBOM ODREDABA O PROGRAMSKIM
NAČELIMA I OBVEZAMA (MONITORING)

Na 20. sjednici održanoj dana 18. studenog 2004. godine usvojen je Godišnji plan osiguranja
nadzora na provedbom odredaba o programskim načelima i obvezama, a na 38. sjednici
održanoj dana 05. travnja 2005. godine usvojen je Operativni godišnji plan osiguranja
nadzora na provedbom odredaba o programskim načelima i obvezama.
Tim je planom određen predmet nadzora sukladno odredbama Zakona o elektroničkim
medijima, Zakona o medijima te Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
Na 39. sjednici Vijeća dana 12. travnja 2005. godine donijete su odluke o raspisivanju javnog
natječaja za odabir najpovoljnijih ponuđača za obavljanje poslova praćenja i analize
programskih sadržaja nakladnika elektroničkih medija na nacionalnoj razini te o raspisivanju
javnog natječaja za odabir najpovoljnijih ponuđača za obavljanje poslova praćenja i analize
programskih sadržaja nakladnika elektroničkih medija na razini nižoj od nacionalne. Oba su
javna natječaja objavljena u "Narodnim novinama" broj 50/05 od 18. travnja 2005. godine.
Na javni je natječaj ponude dostavilo, uz sve potrebne dokaze iz natječaja, 6 trgovačkih
društava za obavljanje djelatnosti praćenja i analize programskih sadržaja nakladnika
elektroničkih medija na nacionalnoj razini i 5 trgovačkih društava za obavljanje djelatnosti
praćenja i analize programskih sadržaja nakladnika elektroničkih medija na razini nižoj od
nacionalne.
Dana 14. lipnja 2005. godine održana je 49. sjednica Vijeća na kojoj su donijete odluke o
odabiru najpovoljnijih ponuđača za obavljanje poslova praćenja i analize programskih
sadržaja nakladnika elektroničkih medija.
Odlučeno je da će djelatnost praćenja i analize programskih sadržaja nakladnika
elektroničkih medija na nacionalnoj razini do 31. prosinca 2005. godine obavljat trgovačka
društva: "Media Metar" d.o.o. iz Zagreba i "Edita Editores" d.o.o. iz Zagreba.
Na razini nižoj od nacionalne do 31. prosinca 2005. godine djelatnost praćenja i analize
programskih sadržaja nakladnika elektroničkih medija obavljat će trgovačka društva "Kolos"
d.o.o. iz Koprivnice, "Media Ogled" d.o.o. iz Zagreba i "M.M.C." d.o.o. iz Osijeka.
Protiv odluke Vijeća trgovačko društvo "Puls" d.o.o. iz Zagreba pokrenulo je postupak za
poništenje javnog natječaja i odluke o odabiru najpovoljnijih ponuđača za obavljanje poslova
praćenja i analize programskih sadržaja nakladnika elektroničkih medija pred Državnom
komisijom za kontrolu postupaka javne nabave. Kako je Državna komisija za kontrolu
postupaka javne nabave poništila javne natječaje za odabir najpovoljnijih ponuđača za
obavljanje poslova praćenja i analize pred Vijećem je novi postupak provedbe ovog javnog
natječaja.
Sukladno odredbama članka 60. stavka 1. podstavka 5. Zakona o elektroničkim medijima,
Vijeće je obavilo eksperimentalni monitoring (nadzor) nad poštivanjem odredbi o
programskim načelima i obvezama u programima pojedinih nakladnika radija i televizije.
Istraživanje je obavljeno u razdoblju od 01. studenoga 2004. godine do 30. prosinca 2004.
godine na primjeru programa nekolicine nakladnika televizije.
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Iako je eksperimentalni monitoring prvenstveno poslužio kao metodološki temelj za provedbu
sustavnog nadzora, Vijeće je pri analizi rezultata zamijetilo niz nepridržavanja odredbi o
programskim načelima i obvezama. Stoga Vijeće ovom prilikom želi skrenuti pozornost
nakladnicima radija i televizije na njihovu dužnost pridržavanja zakonskih odredbi o
programskim načelima i obvezama, jer se tijekom provedbe sustavnog monitoringa kršenje
istih neće tolerirati.
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12.

SUDSKI POSTUPCI

Sukladno članku 58. stavku 6. Zakona o elektroničkim medijima, obveza je svakog
nakladnika radijske ili televizijske djelatnosti da u svrhu osiguranja sredstava za rad Vijeća,
uplati na žiro-račun Vijeća iznos od 0,5% od ukupnog godišnjeg bruto prihoda u prethodnoj
godini ostvarenog obavljanjem djelatnosti radija ili televizije.
Svi su nakladnici obaviješteni o iznosu dugovanja te su bili pozvani da svoju obvezu izvrše
do 31. prosinca 2004. godine. Kako svi nisu istu izvršili poslane su im opomena, a kada su
se oglušili i na njih poslane su opomene pred tužbu. Nakon proteka roka u kojem su bili
obvezni izvršiti svoju obvezu Vijeće je utvrdilo dugovanja te je pokrenulo sudske postupke
protiv jedanaest (11) nakladnika radija i televizije.
Svim nakladnicima radija i televizije poslane su obavijesti, a na temelju podataka dobivenih
od Financijske agencije, o financijskoj obvezi po završnom računu za 2004. godinu kako bi
se utvrdili prihodi od obavljanja djelatnosti radija i televizije. Po utvrđenim prihodima izradit će
se rješenja temeljem kojih će nakladnici imati vremenski rok za uplatu svojih obveza.
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13.

UPRAVNI POSTUPCI

Kako su odluke Vijeća o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije
konačne i protiv njih nije moguće ulagati žalbe, jedino pravno sredstvo je pokretanje
upravnog postupka pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. Protiv odluka Vijeća
pokrenuti su postupci:
- trgovačko društvo Radio Metković – protiv odluke o dodjeli koncesije za obavljanje
djelatnosti radija na području Grada Metkovića;
- trgovačko društvo Gradski radio – protiv odluke o dodjeli koncesije za obavljanje
djelatnosti radija na području Grada Krapine;
- Studio za dizajn "Vugrinec" – protiv odluke o dodjeli koncesije za obavljanje
djelatnosti radija na širem području Grada Varaždina.
Ovdje ističemo da je Vijeće u svome radu donijelo 62 odluke o dodjeli koncesija za
obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije.
Pred Upravnim sudom Republike Hrvatske pokrenut je postupak Udruge za umjetnost i
dizajn "Vugrinec" protiv odluke Vijeća kojom je Udruzi odbijen zahtjev za dostavom ponude
na javni natječaj trgovačkog društva "Mea Media" – RadioaktiV iz Varaždina. Naime, Vijeće
je sve ponude na javni natječaj za dodjelom koncesije za obavljanje djelatnosti radija i/ili
televizije proglasilo službenom tajnom budući da su sastavni dio ponuda budući poslovni
planovi i financijski dokumenti.
Pred Upravnim sudom pokrenut je i postupak Glasnika Turopolja protiv odluke bivšeg Vijeća
za radio i televiziju, no Vijeće, kao pravni slijednik, dostavilo je svoje očitovanje i u ovom
predmetu.
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14.

PODZAKONSKI AKTI

Sukladno ovlastima iz Zakona o elektroničkim medijima donijeti su slijedeći podzakonski akti:
-

Godišnji plan osiguranja nadzora nad provedbom odredbi o programskim načelima i
obvezama (monitoring);
Operativni godišnji plan nadzora nad provedbom odredbi o programskim načelima i
obvezama (monitoring);
Odluka o načinu vrednovanja prijava na natječaj za raspodjelu sredstava Fonda za
poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija;
Pravilnik o detaljnim mjerilima za određivanje programskih sadržaja koji se smatraju
vlastitom proizvodnjom.

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o elektroničkim medijima ministar kulture na
prijedlog Vijeća donio je Pravilnik o javnom natječaju za dodjelu koncesija za obavljanje
djelatnosti radija i/ili televizije
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SURADNJA S DRŽAVNIM TIJELIMA

15.

U svom radu Vijeće surađuje s državnim tijelima:
-

-

-

-

-

Ministarstvo kulture – s ovim ministarstvom Vijeće je u gotovo svakodnevnom
kontaktu i surađuje u pitanjima provedbe pojedinih odredaba Zakona o elektroničkim
medijima prvenstveno u dijelu koji se odnosi na Fond za poticanje pluralizma i
raznovrsnosti elektroničkih medija;
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka – suradnja se bazira na projektu DVBT;
Ministarstvo financija – potpisane ugovore o korištenju koncesija za obavljanje
djelatnosti radija i/ili televizije Vijeće dostavlja Upravi za gospodarstvo Ministarstva
financija kao nadležnoj za vođenje registra koncesija;
Hrvatska agencija za telekomunikacije – dostavlja Vijeću popise slobodnih frekvencija
i tehničke parametre na temelju kojih Vijeće raspisuje javne natječaje, te obavlja i
tehničke preglede nakladnika kao temelj za potpisivanje Ugovora o korištenju
koncesija;
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja – svaku promjenu vlasništva nakladnik radija i
televizije dužan je prijaviti ovome tijelu, a sve dodatne podatke o nakladnicima Vijeće
dostavlja na temelju zahtjeva Agencije;
Pravobraniteljica za djecu – na temelju zakonskih ovlasti Pravobraniteljica za djecu, a
u interesu zaštite prava djeteta, podnijela je zahtjeve za pokretanje postupka
utvrđivanja povreda odredaba Zakona o elektroničkim medijima, a jedan od tih
postupaka – Big Brother – završen je izricanjem opomene nakladniku RTL televiziji.
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16.

UNUTARNJE UREĐENJE VIJEĆA

Vijeće je u svrhu osiguranja što efikasnijeg rada Vijeća donijelo:
- Statut Vijeća za elektroničke medije (potvrđen od strane Sabora),
- Poslovnik o radu Vijeća,
- Pravilnik o unutarnjem uređenju i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe,
- Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima Vijeća za elektroničke medije.
Nakon usvajanja svih Pravilnika u radni odnos na neodređeno vrijeme primljeni su tajnica
Vijeća, stručni suradnik za elektroničke medije i pravnica.
Na temelju članka 58. stavka 6. Zakona o elektroničkim medijima sredstva za rad Vijeća,
uključujući i sredstva za plaće članova Vijeća, osiguravaju se u skladu s godišnjim
financijskim planom iz iznosa od 0,5% od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji su u
prethodnoj godini obavljanjem djelatnosti radija i televizije ostvarili nakladnici elektroničkih
medija. Slijedom uplata u 2004. godini usvojen je financijski plan za 2005. godinu kojim je
najveći iznos određen za obavljanje poslova praćenja i analize programskih sadržaja
nakladnika elektroničkih medija.
Sukladno članku 58. stavku 7. Zakona o elektroničkim medijima neutrošena financijska
sredstva po završnom računu postaju prihod Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija. Slijedom toga Vijeće je po završnom računu za 2004. godinu kao
neutrošena financijska u iznosu od 1.939.053.99 kuna prenijelo u Fond.
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MEĐUNARODNA SURADNJA

16.

RUJAN 2004.
-

Pržno kraj Budve, 10.–11. rujna 2004. godine
Regionalna konferencija regulatornih tijela Jugoistočne Europe
u organizaciji Vijeća Europe, Pakta o stabilnosti, Misije OESS-a u Crnoj Gori te
regulatornih tijela Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Na konferenciji je prvi put predstavljeno hrvatsko Vijeće te je uključeno u europske
projekte.

LISTOPAD 2004.
-

Istanbul, 13.–15. listopada 2004. godine
20. sastanak EPRA-e, Europske platforme regulatornih vlasti
Na otvaranju skupa utvrđeno je da hrvatsko Vijeće ispunjava sve uvjete za primitak u
članstvo EPRA-e te je tako postalo 50. punopravnim članom.

STUDENI 2004.
-

Beč, 25.–27. studenoga 2004. godine
16. Europski televizijski i filmski forum
u organizaciji Europskog instituta za medije te u suorganizaciji Ureda Saveznog
kancelara te ustanova: FilmFondsWien, Film Institut, FAF i ORF.
Započeta suradnja s Regulatornim tijelom za radio, televiziju i telekomunikacije
Republike Austrije (RTR).

-

Skopje, 29.–30. studenoga 2004. godine
2. Konferencija o europskoj audiovizualnoj politici na području Jugoistočne Europe u
Skopju
u organizaciji Europske komisije, Vijeća Europe, OESS-a i regulatornog tijela
Makedonije.
Potpisan Protokol o suradnji između neovisnih regulatornih tijela Jugoistočne Europe
u području elektroničkih medija.
Održan bilateralni sastanak s predstavnicima Vijeća Europe. Napredak hrvatskog
medijskog zakonodavstva i regulatornog djelovanja ocijenjen uspješnim.

OŽUJAK 2005.
-

Bruxelles, 17. ožujka 2005. godine
Grupa na visokoj razini regulatornih vlasti u području radija i televizije;
tema: Poticanje na mržnju u programima koji dolaze iz zemalja izvan Europske
Unije”
u organizaciji Europske komisije.
Na prvom sastanku predsjednika i direktora regulatornih tijela na visokoj razini, na
poziv članice Europske komisije dr. Viviane Reding, predstavnici hrvatskoga Vijeća za
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elektroničke medije, uz predstavnike Bugarske i Rumunjske, bili su jedini sudionici
izvan Europske Unije i Europskog ekonomskog prostora.

SVIBANJ 2005.
-

Sarajevo, 11.–13. svibnja 2005. godine
21. sastanak EPRA-e, Europske platforme regulatornih vlasti
Istaknuta i prihvaćena kandidatura hrvatskoga Vijeća za domaćinstvo 24. sastanka
EPRA-e u studenom 2006. godine.

-

Luxembourg, 29.–30. svibnja 2005. godine
Seminar “Regulacija medija u doba konvergencije”, vezan uz reviziju Direktive
“Televizija bez granica”
u organizaciji Luksemburškog predsjedništva Europske Unije i Europske komisije.
Nastavak skupa u Bruxellesu.

LIPANJ 2005.
-

Sarajevo, 16.-17. lipnja
3. Konferencija “Europska audiovizualna politika i reforma radiotelevizijskog sektora u
Jugoistočnoj Europi”
u organizaciji Europske komisije i Vijeća Europe.
Predsjednik Vijeća bio je govornik na sjednici “Osiguravanje nezavisnosti javnih
radiotelevizijskih servisa”.
Održan bilateralni sastanak s predstavnicima Europske komisije i Vijeća Europe. Na
djelovanje Vijeća nije bilo primjedaba.

RUJAN 2005.
-

Zagreb, 17. rujna
Radni posjet predstavnika Regulatornog tijela za radio, televiziju i telekomunikacije
Republike Austrije (RTR) – ravnatelj dr. Alfred Grinschgl te njegovi suradnici
Sebastian Loudon i mr. Vesna Pandžić.
Izmijenjena su najnovija iskustva u regulatornoj teoriji i praksi, osobito u svijetlu skore
izmjene Direktive “Televizija bez granica”, pri čemu na seminarima Europske komisije
sudjeluju ravnatelj RTR-a dr. Alfred Grinschgl i predsjednik hrvatskoga Vijeća.
Posebno zanimanje hrvatski domaćini iskazali su za austrijski pilot-projekt digitalne
televizije “!TV4GRAZ”. Članovi hrvatskoga Vijeća primili su poziv dr. Grinschgla da
uskoro posjete Beč gdje će biti nastavljeni radni razgovori o širokopojasnom testiranju
za usluge interaktivne digitalne televizije na temelju MHP-a, standardnog europskog
operacijskog sustava za interaktivne televizijske aplikacije, kao i o mogućnostima
primjene austrijskog modela u Hrvatskoj.

-

Liverpool, 20.–22. rujna 2005. godine
Konferencija o audiovizualnim medijima “Između kulture i trgovine”
u organizaciji Europske komisije i Britanskog predsjedništva Europske Unije.
Na poziv Tesse Jowell, državne tajnice za kulturu, medije i sport Ujedinjenog
Kraljevstva, i dr. Viviane Reding, članice Europske komisije zadužene za informatičko
društvo i medije, predsjednik Vijeća održao je izlaganje na glavnoj audivizualnoj
konferenciji “Između kulture i trgovine”, koja je okupila više od 400 stručnjaka.
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Kao jedini od 60 pozvanih govornika koji ne djeluje u zemljama članicama Europske
Unije, u okviru teme “Zaštita maloljetnika i ljudskih prava” predsjednik Vijeća govorio
je o iskustvima Vijeća za elektroničke medije u regulaciji neprimjerenih radijskih i
televizijskih sadržaja, istaknuvši pritom ključnu ulogu Direktive “Televizija bez
granica”, kao i spremnost Vijeća da prihvati i primijeni promjene Direktive u smislu
regulacije svih programskih sadržaja u tzv. “novim platformama” konvergentnog doba,
što se posebice odnosi na digitalnu televiziju.
U ovom dijelu izvješća želimo naglasiti da je Vijeće za elektroničke medije domaćin 24.
sastanku EPRA-e koji će se održati u listopadu 2006. godine u Dubrovniku.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
mr. sc. Denis Peričić
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