Zagreb, Jagićeva 31
Telefon: 01-488-2610
Fax: 01-488-2614

ETIČKI KODEKS ČLANOVA
VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Na temelju članka 69. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 153/09, 84/11, 94/13
i 136/13), Vijeće za elektroničke medije na 9-15 sjednici održanoj 12. veljače 2015. donosi

ETIČKI KODEKS
ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

OPĆE ODREDBE
Predmet Etičkog kodeksa
Članak 1.
Etičkim kodeksom članova Vijeća za elektroničke medije (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) utvrđuju se
pravila ponašanja članova Vijeća za elektroničke medije (u daljnjem tekstu: Vijeće) i etička načela na
temelju kojih postupaju članovi Vijeća prilikom obavljanja svog posla.
Sadržaj Etičkog kodeksa
Članak 2.
Etički kodeks sadrži etička načela kojih se članovi Vijeća trebaju pridržavati za vrijeme obavljanja
poslova tijekom mandata.
Osobno ponašanje članova Vijeća
Članak 3.
(1) Etička načela utvrđena ovim Etičkim kodeksom su načela koja članovi Vijeća moraju usvojiti kao
vlastita načela i osobni kriterij ponašanja.
(2) Članovi Vijeća primjenjuju etička načela u međusobnim odnosima, te u odnosima prema
građanima, u odnosu prema radu, kao i prema tijelu u kojem obavljaju svoju dužnost.
Svrha Etičkog kodeksa
Članak 4.
Svrha Etičkog kodeksa je promicanje etičkih načela, moralnih načela i vrijednosti u ponašanju članova
Vijeća, s ciljem ostvarivanja zajedničkog dobra i javnog interesa.
II. ETIČKA NAČELA
Primjena etičkih načela
Članak 5.
Član Vijeća u obavljanju svojeg posla primjenjuje etička načela ponašanja.
Poštivanje integriteta i dostojanstva građana i članova Vijeća
Članak 6.
Član Vijeća dužan je u okviru svojih ovlasti osigurati ostvarivanje prava, poštivanje integriteta i
dostojanstva građanina i drugih članova Vijeća bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi dobi,
nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih
uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskog
statusa, spolne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi.
Zaštita osobnog ugleda i ugleda tijela
Članak 7.
(1) U obavljanju službene dužnosti član Vijeća dužan je čuvati osobni ugled te ugled i povjerenje
građana u tijelo u kojem obavlja dužnost.
(2) U obavljanju privatnih poslova član Vijeća ne smije se koristiti autoritetom radnog mjesta u tijelu
u kojem obavlja dužnost.
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Ponašanje članova Vijeća za elektroničke medije u javnim nastupima
Članak 8.
(1) U svim oblicima javnih nastupa (usmenih i pisanih) i djelovanja na radiju, televiziji, tisku i
internetu, uključujući i društvene mreže, u kojima predstavlja tijelo u kojem obavlja dužnost, član
Vijeća obvezan je iznositi stavove tijela, u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem
i Etičkim kodeksom.
(2) Pri iznošenju stavova tijela i osobnih stavova koji su izneseni i verificirani na sjednici Vijeća, član
Vijeća dužan je paziti kako na ugled tijela u kojem obavlja dužnost tako i na i osobni ugled.
(3) U javnim nastupima u kojima ne predstavlja tijelo u kojem obavlja dužnost, a koji se na bilo koji
način odnose na poslove iz djelokruga javnih ili državnih tijela ili poslove radnog mjesta koje obavlja,
član Vijeća ne smije iznositi podatke koji bi mogli naštetiti ugledu tijela u kojem obavlja dužnost i
narušiti povjerenje građana u rad tijela,
(4) Član Vijeća ne smije iznositi podatake koji predstavljaju povredu dužnosti čuvanja službene tajne,
ili ako bi to bilo u suprotnosti s drugim zakonom zaštićenim interesima građana i pravnih osoba. Na
određivanje dokumenata koji se smatraju službenom tajnom na odgovarajući se način primjenjuju
odredbe Statuta Agencije za elektroničke medije, Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i
raznovrsnosti elektroničkih medija, Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja
koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija kao i odredbe drugih
podzakonskih akata kojima se uređuje ili će se uređivati pitanje službene tajne.
(5) U javnim nastupima u kojima ne predstavlja tijelo i koji nisu tematski povezani s djelokrugom
tijela u kojem je zaposlen, član Vijeća ne treba odobrenje čelnika javnog tijela za nastupe u medijima,
ali je pri tome dužan paziti na ugled tijela i osobni ugled.

Zabrana stjecanja materijalne ili druge koristi i izbjegavanje sukoba interesa u službi
Članak 9.
(1) Član Vijeća ne smije u obavljanju svojih dužnosti zlouporabiti ovlasti i položaj u svrhu ostvarivanja
materijalne ili druge koristi za sebe ili drugu pravnu i fizičku osobu.
(2) Član Vijeća ne smije koristiti u nedozvoljene svrhe službene informacije o djelovanju i radu tijela u
kojem je zaposlen, odnosno odavati službene tajne koje je saznao za vrijeme obavljanja svojih
dužnosti.
(3) Član Vijeća ne smije koristiti svoj položaj kako bi utjecao na odluku zakonodavne, izvršne ili
sudbene vlasti.
Članak 10.
(1) Član Vijeća koji ima interes u pojedinom postupku (javne nabave, zapošljavanja i sličnim
slučajevima) koji nije utvrđen Zakonom o elektroničkim medijima (ZEM), a odnosi se na to da član
Vijeća ne može biti državni dužnosnik, dužnosnik u izvršnoj ili sudbenoj vlasti, kao ni dužnosnik
političke stranke; član Vijeća ne smije biti vlasnik, dioničar ili imatelj udjela, član uprava, ili drugi
voditelji poslovanja pravnih osoba na koje se primjenjuju odredbe ZEM-a, a odnose se na audio i
audiovizualne medijske usluge te mrežne operatore; član Vijeća ne može biti zaposlenik ili u
ugovornom ili nekom drugom odnosu u bilo kojoj pravnoj osobi ili službi koja je u vezi s audio i
audiovizualnim medijskim uslugama te mrežnim operatorima, kao ni osobe koje obavljaju poslove
zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa; član Vijeća ne smije od pružatelja medijskih usluga
primati darove, prihvaćati usluge, niti stupati u odnose koji ih dovode u sukob interesa u odnosu na
zadaće propisane ZEM-om – dužan je sam obavijestiti predsjednika Vijeće o tome te se isključiti iz
donošenja odluke u konkretnom slučaju.
(2) Ako u slučaju iz stavka 1. ovoga članka član Vijeća ne postupi kako je propisano, a drugi član Vijeća
ima saznanja vezana za postojanje interesa dužan je odmah i bez odlaganja o tome obavijestiti
Povjerenika za etiku.
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Članak 11.
(1) Članovi Vijeća ne smiju održavati sastanke s pružateljima medijskih usluga na koje se primjenjuju
odredbe Zakona o elektroničkim medijima u tijeku provođenja upravnih postupaka (dodijela
koncesija, dodjela sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija,
nadzora nad radom nakladnika).
(2) Izuzetno od stavka 1. ovoga članka sastanak se može održati temeljem odluke Vijeća ako se na taj
način sprečava daljnja eventualna šteta pružatelju medijske usluge, a koja nije vezana za upravni
postupak koji se provodi.
III. ODNOS ČLANA VIJEĆA PREMA GRAĐANIMA
Način postupanja članova Vijeća prema građanima
Članak 12.
(1) U odnosu prema građanima član Vijeća postupa profesionalno, nepristrano i odgovorno.
(2) Član Vijeća dužan je u obavljanju službene dužnosti primjenjivati stručno znanje na način da
građanima pomaže u ostvarivanju njihovih prava, postupajući u skladu s načelom ustavnosti,
zakonitosti i zaštite javnog interesa.
Način postupanja članova Vijeća prema osobama s posebnim potrebama i neukim strankama.
Članak 13.
(1) Član Vijeća dužan je postupati s posebnom pažnjom prema osobama s invaliditetom i drugim
osobama s posebnim potrebama.
(2) Član Vijeća dužan je u obavljaju službene dužnosti pomoći neukim strankama.
IV. MEĐUSOBNI ODNOSI ČLANOVA VIJEĆA
Način postupanja člana Vijeća prema drugim članovima Vijeća
Članak 14.
(1) Međusobni odnosi članova Vijeća, odnosno svi oblici komunikacije članova Vijeća temelje se na
principima nenasilne komunikacije.
(2) Nedopušten je bilo koji oblik netolerantnosti u međusobnim odnosima.
Primjena etičkih načela u međusobnim odnosima članova Vijeća
Članak 15.
(1) Članovi Vijeća u obavljanju poslova razmjenjuju mišljenja i informacije o pojedinim stručnim
pitanjima radi ostvarivanja zajedničkog dobra tijela u kojem obavljaju dužnost u cjelini.
(2) Postupajući u skladu s etičkim načelima članova Vijeća, u međusobnim odnosima, članovi Vijeća
ne ometaju jedni druge u izvršavanju službenih dužnosti.
Odgovornost nadređenih članova Vijeća u primjeni etičkih načela
Članak 16.
Član Vijeća potiče zaposlenike Agencije za elektroničke medije na kvalitetno i učinkovito obavljanje
poslova, međusobno uvažavanje, poštivanje i suradnju, te primjeren odnos prema građanima.
V. POVJERENIKA ZA ETIKU
Članak 17.
(1) Povjerenik za etiku je član Vijeća imenovan kao osoba za zaštitu dostojanstva radnika sukladno
odredbama Pravilnika o radu.
(2) Prava, obveze i postupanje članova Vijeća i osobe za zaštitu dostojanstva radnika propisane su
Pravilnikom o radu.
(3) Povjerenik za etiku (osoba za zaštitu dostojanstva radika) postupa po prijavama i zbog kršenja
odredaba Etičkog kodeksa
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VI. PODNOŠENJE PRITUŽBE
Način podnošenja pritužbi na ponašanje članova Vijeća
Članak 18.
(1) Građani i pravne osobe te članovi Vijeća mogu povjereniku za etiku podnijeti pritužbu na
ponašanje članova Vijeća, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa.
(2) Pritužba iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti pisanim ili usmenim putem, te putem
elektroničke pošte.
(3) Ukoliko pritužbu zaprimi predsjednik Vijeća, pritužbu će bez odlaganja proslijediti nadležnom
povjereniku za etiku.
Provedba postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe
Članak 19.
(1) Kada Povjerenik za etiku primi pritužbu vezanu za kršenje Etičkog kodeksa, dužan je u roku od 8
dana od dana dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom
slučaju radi sprječavanja nastavka kršenje Etičkog kodeksa, ako utvrdi da ono postoji.
(2) U postupku ispitivanja i rješavanja pritužbe Povjerenik za etiku ispitat će osobu koja je podnijela
pritužbu, osobu na koju se pritužba odnosi, a ako je to nužno radi potpunog i istinitog utvrđivanja
činjenica, i druge osobe koje o predmetu pritužbe mogu imati saznanja, te izvesti i druge dokaze.
(3) Povjerenik za etiku priprema izvješće u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe koje podnosi
Predsjedniku Vijeća o provedenom postupku.
(4) Ukoliko Povjerenik za etiku u postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe na temelju prikupljenih
dokaza ocijeni da su navodi iz pritužbe osnovani, u izvješću će predložit poduzimanje odgovarajućih
postupaka i radnji.
(5) Na temelju dostavljenog izvješća Povjerenika za etiku, čelnik tijela može, ovisno o vrsti i težini
povrede, pokrenuti postupak zbog povrede Etičkog kodeksa ili pisanim putem upozoriti Vijećnika na
neetično postupanje i potrebu pridržavanja odredbi Etičkog kodeksa.
(6) Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i na temelju
anonimne pritužbe.
Rok za dostavu odgovora podnositelju pritužbe
Članak 22.
(1) Predsjednik Vijeća dužan je dati odgovor podnositelju pritužbe u roku od 60 dana od dana
zaprimanja pritužbe te ga izvijestiti o poduzetim radnjama.
(2) Podnositelj pritužbe ima pravo podnijeti pritužbu Vijeću u roku od 30 dana od dana primitka
odgovora na pritužbu u slučaju kada podnositelj pritužbe nije zadovoljan odgovorom.
Pritužba na neetično ponašanje povjerenika za etiku
Članak 23.
(1) Pritužbu na neetično ponašanje povjerenika za etiku potrebno je dostaviti predsjedniku Vijeća.
(2) Predsjednik Vijeća dužan je u roku od 15 dana sazvati sjednicu Vijeća na kojoj će se na zasebnoj
točki dnevnog reda sjednice raspravljati o pritužbi na neetično ponašanje povjerenika za etiku.
VII. ZAŠTITA POVJERENIKA ZA ETIKU
Neovisnost rada povjerenika za etiku
Članak 24.
Povjerenik za etiku ne može zbog obavljanja svoje dužnosti biti pozvan na odgovornost niti doveden
u nepovoljniji položaj u odnosu na druge članove Vijeća.
XII. JAVNOST ETIČKOGA KODEKSA
Objava Etičkog kodeksa
Članak 25.
Etički kodeks ističe se na oglasnoj ploči i web-stranici Agencije za elektroničke medije.
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Članak 26.
Stupanje na snagu
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije za
elektroničke medije.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE
Predsjednica Vijeća
Mirjana Rakić

Potvrđuje se da je ovaj Etički kodeks objavljen na oglasnoj ploči Agencije za elektroničke medije dana
16. veljače 2015. godine te stupa na sangu 24. veljače 2015. godine

KLASA: 112-01/15-01/0001
URBROJ: 567-02-15-01
Zagreb, 12. veljače 2015.
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