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UVOD 
 
 Osnovne zadaće Vijeća za elektroničke medije kao samostalnog regulatornog tijela 
propisane su Zakonom o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 153/09 i 84/11 – u 
daljnjem tekstu ZEM) i Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“ broj 137/10), 
a, između ostaloga, obuhvaćaju i: provođenje postupka davanja koncesije, donošenje odluka 
o oduzimanju koncesija i dopuštenja, provođenje postupka davanja dopuštenja za obavljanje 
djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev te za satelitski, 
internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa, izricanje 
opomena u slučaju nepoštivanja odredaba Zakona i podzakonskih akata i/ili podnošenje 
optužnih prijedloga, donošenje propisa, osiguravanje nadzora nad provedbom odredbi o 
programskim načelima i obvezama utvrđenim zakonom, osiguravanje nadzora namjenskog 
korištenja sredstava, razmatranje pritužba građana na postupanje pružatelja medijskih 
usluga u provedbi zakona.  
 

U svom radu VEM će davati doprinos razvitku društva zaštitom pluralizma 
elektroničkih medija i raznovrsnosti sadržaja osiguravanjem jednakih uvjeta za tržišnu 
utakmicu svim pružateljima medijskih usluga, te poticanjem proizvodnje i objavljivanja 
sadržaja od javne vrijednosti na način da bude dostupan što većem broju korisnika u RH.   

 
Aktivnosti VEM-a u 2012. godini bit će usmjerene na 

 
1. Poticanje proizvodnje i objavljivanje programa lokalnih, regionalnih i neprofitnih 

elektroničkih medija  
2. Provođenje istraživanja o stanju elektroničkih medija u Hrvatskoj  
3. Jačanje kapaciteta Agencije za elektroničke medije stručnim usavršavanjem 
4. Jačanje međunarodne suradnje 
5. Izmjene i dopune postojećih i izrada novih podzakonskih akata 

 
 

U svrhu osiguravanja transparentnosti rada VEM-a i AEM-a nastavit će se objavljivati 
odluke i mišljenja VEM-a na internetskoj stranici AEM-a.  

 
 Prema Statutu AEM-a, ravnatelj Agencije predlaže Vijeću Godišnji program rada 
Agencije.  
 

Program rada za 2012. godinu sastoji se od dva poglavlja:  
- Program rada Vijeća za elektroničke medije 
- Program rada Agencije za elektroničke medije 
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PROGRAMSKI SADRŽAJI NAKLADNIKA  
 
Programske osnove i sheme 
 

Pri dodjeli koncesija i nadalje će posebna pažnja biti posvećena ponuđenim 
programskim sadržajima. Osnovna je zadaća VEM-a poticati jačanje pluralizma medija, 
proizvodnju i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa nakladnika televizije i/ili radija 
koji su od javnog interesa s ciljem kontinuiranog razvoja elektroničkih medija i osiguravanja 
jednakih uvjeta za sve pružatelje medijskih usluga.  

 
Kroz dodjelu koncesija nakladnicima, a potom nadzor nad njihovim radom, VEM će 

posebice paziti na programe lokalnog sadržaja i vlastite proizvodnje te izvršavanje zakonske 
obveze u odnosu na zastupljenost hrvatskog jezika i glazbe, odnosno europskih 
audiovizualnih djela te europskih djela neovisnih proizvođača.  
 

U 2012. godini nastavit će se s ažuriranjem programskih osnova svih nakladnika na 
internetskoj stranici VEM-a.  

 
Redovita aktivnost bit će i analiza zahtjeva za promjene ili dopune programskih 

osnova sukladno odredbama ZEM-a.  
 

Sve veći razvoj programskih mreža nameće obvezu pojačanog nadzora nad njihovim 
programom radi zaštite pluralizma medija i lokalnog programa te poštivanja programske 
osnove definirane u koncesijskom ugovoru svakog od umreženih nakladnika.  
 
 
Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija 
 

Glavni je zadatak VEM-a u 2012. godini završiti proces usklađivanja podjele sredstava 
Fonda s odredbama o državnim potporama. VEM će na tom poslu nastaviti suradnju sa 
Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja te educirati nakladnike putem seminara.  
 

Početkom godine pokrenut će se postupak izmjena i dopuna: 
- Pravilnika o načinu i postupku provedbe javnog natječaja za sufinanciranje 

audiovizalnih i radijskih i televizijskih programa iz sredstava Fonda za poticanje 
pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, kriterijima za dodjelu sredstava te 
načinu praćenja trošenja sredstava i ostvarivanja programa za koja su dodijeljena; 

- Odluke o načinu vrednovanja prijava na natječaj za raspodjelu sredstava Fonda za 
poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. 

 
Pravilnik je preduvjet za izradu prijedloga Programa raspodjele sredstava Fonda koji 

mora odobriti i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. VEM će uložiti posebne napore da se 
što ranije osigura završetak ovog procesa kako bi se mogao raspisati javni natječaj za 
raspodjelu sredstava u 2012. godini, odnosno za višegodišnje programe.  
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Nakladnici do kraja siječnja moraju dostaviti izvješća o pravdanju sredstava Fonda, a VEM 
će postupak pravdanja i donošenje odluka o isplati ostatka dodijeljenih iznosa sredstava 
Fonda završiti u prvom tromjesečju.  
 
 
KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA 
 

U 2012. godini VEM će raspisati javne natječaje za obavljanje djelatnosti pružanja 
televizijskih i radijskih medijskih usluga za više koncesijskih područja. U pripremi za svaki 
javni natječaj izradit će se studija opravdanosti gdje će se posebno uzeti u obzir javni interes i 
financijski učinak davanja koncesije na lokalni i državni proračun.   
 

U 2012. godini će se, temeljem javnih natječaja, donijeti odluke o dodjeli koncesija za 
sljedeća područja:  

 
TELEVIZIJA 

• Digitalna regija D1 – Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska i dio Brodsko-
posavske županije  

• Digitalna regija D5 – Primorsko-goranska, Istarska i dio Ličko-senjske županije  

• Digitalna regija d71 – gradovi Zadar i Nin te općine Poličnik, Zemunik Donji, 
Bibinje, Sukošan, Preko 

• Digitalna regija D3 – Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka i dio 
Bjelovarsko-bilogorske županije 

• Digitalna regija D4 – grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, dio 
Krapinsko-zagorske i dio Karlovačke županije 

• Digitalna regija D5 – Primorsko-goranska, Istarska i dio Ličko-senjske županije 
 
RADIO 

• Državna razina (DR1) 

• Državna razina (DR2) 

• Državna razina (DR) 

• Splitsko-dalmatinska županija (Z-ST2) 

• Požeško-slavonska županija (Z-PZ) 

• Sisačko-moslavačka županija (Z-SK) 

• Šibensko-kninska županija (Z-SI) 

• Virovitičko-podravska županija (Z-VT) 

• Vukovarsko-srijemska županija i južni dio Osječko-baranjske županije (Z-VU) 

• šire područje grada Duge Rese – gradovi Duga Resa i Karlovac i općina Netretić  
    (G-DR) 

• Ličko-senjska županija 

• Otok Vis 

• Varaždinska županija 

• Koprivničko-križevačka županija 
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VEM će, sukladno zakonskim propisima, zatražiti od Hrvatske agencije za poštu i 
elektroničke komunikacije (HAKOM) da utvrdi postoje li slobodne frekvencije za obavljanje 
djelatnosti pružanja medijske usluge radija. Posebno će se analizirati rade li svi dodijeljeni 
odašiljači, odnosno koriste li se sve dodijeljene koncesije u cijelosti.  
 

Poslovi vezani uz koncesiju uključuju i stavljanje u funkciju slobodnih digitalnih 
kapaciteta unutar multipleksa sa svim prethodnim pripremnim radnjama koje predviđa ZEM 
i Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08). 
 

Posebna pažnja kod dodjeljivanja novih koncesija  usmjerit će se na traženje 
mogućnosti za dodjelu koncesija neprofitnim nakladnicima, a o mogućnostima pokretanja 
neprofitnog (community) radija provest će se rasprava s odgovarajućim stručnim tijelima.  
 
 
 
PODZAKONSKI AKTI 
 

 U 2012. godini pokrenut će se postupak izmjena i dopuna podzakonskih akata: 
- Pravilnik o načinu i postupku provedbe javnog natječaja za sufinanciranje 

audiovizalnih i radijskih programa iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i 
raznovrsnosti elektroničkih medija, kriterijima za dodjelu sredstava te načinu 
praćenja trošenja sredstava i ostvarivanja programa za koja su dodijeljena, 

- Odluka o načinu vrednovanja prijava na natječaj za raspodjelu sredstava Fonda za 
poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, 

- Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih 
usluga i vođenju očevidnika, 

- Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih 
djela neovisnih proizvođača, 

- Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela. 
 

Pokrenut će se postupak vezan za donošenje novih podzakonskih akata: 
- Pravilnik o načinu utvrđivanja značajne vrijednosti roba ili usluga koje se plasiraju, 
- Pravilnik o pristupu prijenosnom signalu, 
- Pravilnik o ustupanju neiskorištenih isključivih prava HRT-a, 
- Pravila ponašanja u pogledu dječjih programa koji sadržavaju ili su popraćeni 

neprimjerenom audiovizualnom komercijalnom komunikacijom u vezi s hranom i 
pićima koji sadrže hranjive tvari i sastojke s prehrambenim ili fiziološkim učinkom, 
a posebno onih kao što su masnoća, transmasne kiseline, sol/natrij i šećeri, čija se 
pretjerana uporaba u općoj prehrani ne preporučuje.  

 
Ako se pokaže potreba za izmjenama i dopunama i drugih podzakonskih akata u svrhu 

što učinkovitije primjene istih, VEM će pokrenuti i postupke po tim aktima.  
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NADZOR NAD PROVEDBOM ODREDBI O PROGRAMSKIM NAČELIMA I OBVEZAMA 
 
Nadzor nad radom komercijalnih i neprofitnih nakladnika 
 

VEM će usvajanjem Godišnjeg plana nadzora definirati način i količinu snimanja 
programa za potrebe nadzora, zadatke analitičara i vrstu analiza programa.  
 
 
Nadzor nad radom Hrvatske radiotelevizije 
 

Zakon o HRT-u obvezuje VEM na dodatne zadatke nadzora nad radom javnog servisa: 
VEM će nadzirati programsku i financijsku provedbu ugovora između Vlade RH i HRT-a.  
 

Vijeće će u prvom tromjesečju izraditi metodologiju za provedbu financijskog nadzora 
i nadzora programskih obveza iz toga Ugovora uz prethodno održavanje stručnih rasprava sa 
uključenim čimbenicima, prvenstveno HRT-om.  
 

Vijeće će odlučivati o davanju odobrenja na zahtjev za utvrđivanje visine mjesečne 
pristojbe za HRT.  

 
 

DOPUŠTENJA 
 

Vijeće će u siječnju 2012. godine uputiti pisano upozorenje trgovačkim društvima koja 
obavljaju djelatnost pružanja medijskih usluga (na temelju čl. 19. i 79. ZEM-a) bez dopuštenja 
VEM-a sa naznakom mogućih sankcija za neizvršenje te obveze za pravnu i odgovornu osobu.  
 
 
ELEKTRONIČKE PUBLIKACIJE 
 

VEM će u 2012. nastaviti napore u cilju osiguravanja jednakih uvjeta na tržištu 
pružatelja elektroničkih publikacija na način da svi pružatelji koji zadovoljavaju uvjete 
propisane Pravilnikom o Upisniku obavezno podnesu zahtjev za upis, te da se, sukladno ZEM-
u,  kao odgovarajući oblik regulacije pružatelja elektroničkih publikacija s interesnim 
skupinama dogovori prihvatljivi model koregulacije.  
 
 
KOREGULACIJA I SAMOREGULACIJA 
 

Vijeće će poticati koregulaciju kao pravnu poveznicu između samoregulacije i 
regulatora, a u skladu sa zakonskim odredbama i pravnim tradicijama.  
 

Vijeće će organizirati tematske susrete radi definiranja obveza samoregulacije i 
koregulacije.  
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JAVNOST VLASNIŠTVA 
 

U 2012. godine VEM će, po izvješću Stručnih službi AEM, utvrditi jesu li svi pružatelji 
medijskih usluga dostavili podatke o pravnoj osobi i sjedištu, odnosno imenu i prezimenu te 
prebivalištu svih pravnih i fizičkih osoba koje su neposredno ili posredno postale imatelji 
dionica ili udjela u tom pružatelju medijskih usluga, s podatkom o postotku dionica ili udjela 
te da li su dostavili ovjerene preslike isprava o stjecanju dionica ili udjela u tom pružatelju 
medijskih usluga tijekom prethodne godine.  
 

Vijeće će uputiti pisano upozorenje pružateljima medijskih usluga koji ne izvrše ovu 
obvezu s naznakom mogućih sankcija.  
 
 
 

MEDIJSKA PISMENOST 
 

Vijeće će u 2012. raspisati javni natječaj za provedbu istraživanja iz područja 
elektroničkih medija koja će se objaviti i služiti poticanju medijske pismenosti. Poticanje 
medijske pismenosti nastavit će se i putem dodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizma  i 
raznovrsnosti elektroničkih medija.  
 
 
 
PROVOĐENJE ISTRAŽIVANJA I ORGANIZACIJA SAVJETOVANJA 
 

VEM će u 2012. godini organizirati savjetovanja i stručne skupove te provoditi 
istraživanja u vezi s pojedinim pitanjima iz područja elektroničkih medija.  
 
 Vijeće će u 2012. godini organizirati stručne skupove, savjetovanja i radionice vezane 
uz rad elektroničkih medija te: 

- pokrenuti istraživanja o stanju u kojem se nalaze lokalne i regionalne televizije nakon 
provedene digitalizacije i mogućnosti daljnjeg razvoja, 

- pokrenuti istraživanja oko potencijala razvoja digitalne televizije u Hrvatskoj na 
nacionalnoj razini, a kako bi se moglo odlučivati o popunjavanju slobodnih kapaciteta 
unutar multipleksa, 

- utvrđivati mogućnosti i ograničenja za osnivanje neprofitnih i tzv. community radija,  
- pokrenuti istraživanja televizijskog tržišta – što se nudi, što nedostaje, 
- pokrenuti istraživanje Internet tržišta – elektroničkih publikacija. 

 
 
 
SURADNJA S JAVNIM I DRŽAVNIM TIJELIMA 
 

 I u 2012. godini nastavit će se suradnja s javnim i državnim tijelima, strukovnim 
udrugama i organizacijama civilnog društva. Od brojnih tema za suradnju posebna pažnja će 
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se posvetiti zakonodavnoj djelatnosti, pravosudnoj praksi, zaštiti maloljetnika i štićenih 
kategorija te mogućnostima koje nude nove tehnologije na području elektroničkih medija.  
 
 
OGLAŠAVANJE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE 
 

VEM će objaviti obrazac za podnošenje izvješća o oglašavanju tijela državne uprave i 
pravnih osoba u pretežitom vlasništvu RH u lokalnim i regionalnim medijima.  

 
Spomenuta tijela dužna su 15% godišnjeg iznosa namijenjenog promidžbi svojih 

usluga i aktivnosti utrošiti na oglašavanje u programima regionalnih i lokalnih nakladnika, te 
o tome izvijestiti VEM do 31. ožujka. 
 

 

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI 
 

 VEM će u 2012. godini aktivno sudjelovati na međunarodnim skupovima, 
konferencijama, seminarima i sastancima na europskoj, regionalnoj i bilateralnoj razini. 
Nastavit će se suradnja sa udruženjem europskih regulatora EPRA-om, te sa Mediteranskom 
mrežom. Također, Vijeće će aktivno sudjelovati na sastancima tijela Europske komisije i 
Vijeća Europe vezanim za rad elektroničkih medija.   
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 Agencija za elektroničke medije (u daljnjem tekstu AEM) za VEM obavlja 
administrativne, stručne i tehničke poslove. 
 
 Agencija će svoje poslove obavljati kroz djelovanje: Ureda ravnatelja AEM-a, Odjela za 
nadzor i praćenje programskih sadržaja, Pravnu službu, Odjel za gospodarenje i financiranje, 
Odjel za međunarodnu suradnju, Pisarnicu i Arhiv.  
 
URED RAVNATELJA AEM-a  

 
U uredu ravnatelja AEM-a koordinirat će se poslovi vezani za ostvarivanje plana i 

programa VEM-a i AEM-a te drugi stručni i administrativni poslovi. 
 
Svakodnevni poslovi podrazumijevaju komunikaciju s institucijama i ustanovama, 

nakladnicima i strankama te organizaciju i pripremu sastanaka.  
 
Ured ravnatelja sudjelovat će u organizaciji službenih putovanja, seminara, radionica, 

konferencija i sastanaka. 
 

 Ravnatelj AEM-a i predsjednik VEM-a podnijet će Vijeću za elektroničke medije 
prijedlog Izvješća o radu VEM-a i AEM-a za prethodnu godinu, a po dobivenoj suglasnosti 
Vijeća uputiti Izvješće Hrvatskom saboru.  
 
 Tijekom godine predsjednik Vijeća i ravnatelj Agencije zastupat će Vijeće i Agenciju  u 
odnosima s drugim pravnim osobama, institucijama i prema javnosti.  
 
 
 

ODJEL ZA NADZOR I PRAĆENJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA 
 

Odjel za nadzor i praćenje programskih sadržaja radi prema Godišnjem planu nadzora 
koji donosi Vijeće za elektroničke medije.  

 
U djelokrugu Odjela su poslovi obavljanja redovitog i izvanrednog nadzora 

televizijskih i radijskih programa, izrada složenih analiza te priprema tjednih izvješća za 
sjednice VEM-a o obavljenom nadzoru, a po potrebi i češće. 

 
Nadzorom se prati poštivanje zakonskih odredbi i podzakonskih akata vezanih za 

vrste i količine programa, poštivanje odredbi o javnom informiranju, a posebice zaštita 
štićenih kategorija. S jednakom pažnjom se prati poštivanje zakonske regulative o svim 
oblicima audiovizualne komercijalne komunikacije.  

 
Odjel u pripremi izvješća za VEM koristi i kvantificira podatke koje AEM-u dostavlja 

vanjska analitičarska kuća.  
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Odjel u okviru glavne djelatnosti provodi nadzor nad 159 radijskih i 21 televizijskim 
nakladnikom (lokalna i regionalna razina). Tome valja pridodati 8 radijskih kanala Hrvatske 
radiotelevizije, 4 nacionalna televizijska kanala, 5 specijaliziranih nacionalnih televizijskih 
kanala te 10 pružatelja medijskih usluga za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge 
dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa. 

 
Za provođenje nadzora nad radom nakladnika organizirano je vlastito snimanje 

radijskih i televizijskih programa. Programi se snimaju korištenjem sustava za nadzor, kao 
integriranog rješenja, te dodatnih računala.  
 

Kontinuirano se snimaju opći televizijski programski kanali na nacionalnoj razini, dva 
(2) specijalizirana televizijska kanala komercijalnih nakladnika koji se emitiraju na nacionalnoj 
razini, a dva mjesta su predviđena za povremeno snimanje programa televizijskih nakladnika 
koji emitiraju na lokalnoj razini. U 2012. godini povećat će se kapacitet snimanja sustava za 
nadzor za četiri-osam dodatnih kanala. To bi omogućilo kontinuirano, dodatno snimanje 
specijaliziranih komercijalnih kanala na nacionalnoj razini te istovremeno 24-satno snimanje 
više lokalnih kanala.  
 

Radijski programski kanali se snimaju putem interneta, odnosno iznimno putem 
platforme MAXtv. U snimanju je uvijek do 8 radijskih programa, u ovisnosti o planu nadzora 
Cilj je postići da se raspoloživih 8 kanala za snimanje radijskih postaja putem interneta koristi 
isključivo za snimanje lokalnih postaja na području Hrvatske, a kroz povećanje kapaciteta 
omogućiti snimanje radijskih programa koji imaju kvalitetan zemaljski prijam na lokaciji AEM-
a.  
 

Poslovi nadzora s obzirom na složenost posla dijele se na: 
- nadzor programa nakladnika radija i televizije 
- složene analize programa nakladnika radija i televizije. 

 
Nadzor programa radijskih i televizijskih nakladnika uz analizu primjene Zakona o 

elektroničkim medijima posebice se bavi poštivanjem odredbi Pravilnika o zaštiti 
maloljetnika, a složene analize provode se za pojedinačne radijske i televizijske nakladnike ili 
ciljano po pojedinim vrstama programa, odnosno radi kontrole poštivanja zakonskih obveza 
nakladnika.  
 

U 2012. godini potrebno je utvrditi proceduru i način provođenja nadzora u dijelu koji 
se odnosi na zastupljenost europskih djela i djela neovisnih proizvođača kod televizijskih 
nakladnika.  

 
Redovita obveza Odjela bit će i provjera snimaka nakladnika za potrebe pravdanja 

dodijeljenih sredstava Fonda za pluralizam u 2011. godini, kao i za prijave na javni natječaj za 
dodjelu sredstava Fonda u 2012. godini.  
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Odjel će stalno voditi brigu o sustavu za nadzor, otklanjati eventualne greške, 
održavati informatički sustav te, po potrebi, ostvarivati suradnju s vanjskim suradnicima 
vezano za tehničku potporu u radu AEM-a.  
 
 
PRAVNA SLUŽBA 

 

Pravna služba će sudjelovati u rješavanju pravnih predmeta, predlagati rješenja, 
davati stručna mišljenja, te, prema potrebi, sudjelovati na sjednicama Vijeća. U okviru 
stručnog znanja, sudjelovat će u praćenju primjene zakonskih propisa i drugih općih akata te 
u izradi podzakonskih i općih akata iz nadležnosti VEM-a. 

 
Pravna služba će po potrebi zastupati AEM u postupcima pred sudovima i drugim 

državnim tijelima. 
 
U okviru javnih natječaja za davanje koncesija, utvrđivat će ispunjavanje formalnih 

uvjeta propisanih javnim natječajem, izrađivati odluke o davanju koncesija te ugovore o 
korištenju koncesija. Nadalje, vodit će posebne evidencije o isteku koncesijskih ugovora. 

 
Pravna će služba podnijeti izvješće VEM-u o objedinjenim podacima vezanim uz 

javnost vlasništva u elektroničkim medijima. 
 
Pravna služba će sudjelovati u pripremnim radnjama i provedbi postupaka javne 

nabave te izradi odluka i ugovora.  
 
Pravna služba vodit će brigu o stručnom usavršavanju kroz dodatno školovanje, 

interne ili otvorene seminare i konferencije u zemlji i inozemstvu, poticanje radnika na 
objavljivanje stručnih članaka i na sudjelovanje u radu stručnih skupova i međunarodnih 
projekata.  

 
U okviru redovnih poslova vodit će se briga i o arhivskom i registraturnom gradivu u 

vezi s postupkom odlaganja, čuvanja i zaštite, obrade, odabiranja i izlučivanja te predaji 
gradiva, a u skladu sa Zakonom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva i podzakonskim 
propisima, te će se jačati suradnja s Hrvatskim državnim arhivom.  
 

 
ODJEL ZA GOSPODARENJE I FINANCIRANJE 

 
Odjel za gospodarenje i financiranje obavljat će svoje poslove na temelju Financijskog 

plana za 2012. godinu kojeg je usvojilo Vijeće za elektroničke medije.  
 
Odjel će obavljati upravne i stručne poslove koji se odnose na financijske i 

računovodstvene poslove, izradu izvješća i nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, 
sastavljanje financijskih izvješća, vođenje knjigovodstvenih evidencija i analitike, te vođenje 
evidencije za programe koji se financiraju iz drugih izvora. 
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Odjel će izrađivati odluke o uplati sredstava za rad AEM-a i pratiti realizaciju prihoda 

AEM-a.  
 
Redovite obveze Odjela ostaju  utvrđivanje formalnih uvjeta vezanih za financijsko 

poslovanje u poslovima dodjele koncesija i sredstava Fonda za pluralizam prilikom javnog 
natječaja i pravdanja dodijeljenih sredstava, a pri  tome će dodatno voditi brigu o 
usklađenosti s financijskim odredbama o državnim potporama.  

 
Važna zadaća bit će i nadzor uplate koncesijskih naknada te, s tim u svezi, nastavak i 

jačanje suradnje s Ministarstvom financija i Registrom koncesija.  
 
 
Sastavni dio rada Odjela bit će izrada statističkih izvještaja i bilanci, izrada potvrda, 

izvještaja i drugih srodnih poslova, kontrola i vođenje osnovnih sredstava, otpis, otkup i 
ostali vezani poslovi.  

 
Novi zadatak Odjela bit će sudjelovanje u nadzoru provedbe financijskih obveza iz 

Ugovora između Vlade RH i HRT-a.   
 
 
ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU 
 

U Odjelu za međunarodnu suradnju obavljat će se stručni poslovi vezani za 
mulitilateralnu i bilateralnu suradnju u području elektroničkih medija i međunarodnih 
projekata.  

 
Nadalje, u Odjelu će se kao redovna aktivnost obavljati komunikaciju s drugim 

regulatorima u inozemstvu u cilju ostvarivanja suradnje i protoka informacija te voditi ostali 
poslovi međunarodne suradnje. 

 
Odjel za međunarodnu suradnju sudjelovat će u regionalnim projektima 

harmonizacije efekata digitalizacije i planiranja efikasnog korištenja digitalne dividende 
financiranog dijelu putem IPA Fonda Europske Unije. 

 
U okviru Odjela obavljat će se komunikacija s javnošću te organizirati i voditi 

promotivne akcije i druge prezentacije u sklopu i interesu djelatnosti AEM-a u zemlji i 
inozemstvu.  

 
Priprema priopćenja za javnost, promoviranje vrijednosti i djelatnosti AEM-a, 

organiziranje posjeta stranih delegacija, priprema i organiziranje međunarodnih sastanaka i 
stručnih usavršavanja (seminara), praćenje zakonskih propisa iz područja elektroničkih 
medija u EU bit će aktivnosti kojima će se u 2012. godini baviti Odjel. 
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PISARNICA I ARHIV 
 

Tijekom 2012. godine izradit će se zbirne evidencije, dokumentacijske zbirke i popis 
arhivskog gradiva, izraditi evidencije svih klijenata u arhivskom gradivu, usuglasiti popis 
arhivskog gradiva s nadležnim državnim arhivom i njegovo unošenje u sustav ARHINET-a, te 
se izlučiti gradivo kojemu je prošao rok čuvanja. 

 
Provest će se procjena postojeće sigurnosne situacije arhiva, predložiti uklanjanje 

eventualnih nedostataka te će se izraditi Plan mjera za slučaj katastrofa. 


