Povjerenik za etiku:
Davor Marić, član Vijeća
Kontakt podaci:
adresa: Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 Zagreb
e-mail: dmaric@e-mediji.hr
telefon: 01 488 2610
Informacije o ostvarivanju prava na podnošenje pritužbi:
Sukladno Etičkom kodeksu Vijeća za elektroničke medije, članku 18., 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. Pritužba se može podnijeti pisanim ili usmenim putem, te
putem elektroničke pošte na gore navedene adrese.

Provedba postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe:
Članak 19. Etičkog kodeksa:
(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 kršenja 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. Etičkog kodeksa:
(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.

