Zagreb, 31. srpnja 2013.

MEDIJIMA

Donesene odluke o davanju koncesija za obavljanje djelatnosti televizije i radija po Javnim
natječajima broj 02/13 i 03/13
Na temelju članka 73. Zakona o elektroničkim medijima, Pravilnika o sadržaju i postupku javnog
natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija,
provedenih pripremnih radnji za dodjelu koncesija, Vijeće je raspisalo Javne natječaje broj 02/13 i
03/13 za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija i televizije.
Ponude su otvorene na 40-13 sjednici održanoj dana 2. srpnja 2013. godine te je utvrđeno da su
ponude dostavili sljedeći ponuditelji:
a) na Javni natječaj broj 02/13 za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih
usluga televizije, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 47 od 19. travnja 2013.:
- multipleks A – područje Republike Hrvatske – ponuditelj RTL Hrvatska d.o.o.
- multipleks B – područje Republike Hrvatske – ponuditelji:
- NOVA TV d.d. s specijaliziranim kanalom zabavnog programa – NOVA PRO
- Antenna Televizija d.o.o. s općim kanalom – Antenna
- Nezavisna televizija d.o.o. s općim kanalom – SuperTV
- Televizija PET j.d.o.o. s općim kanalom – KANAL 5
- multipleks D – područje Republike Hrvatske – specijalizirani kanal – ponuditelji:
- NOVA TV d.d. sa specijaliziranim kanalom zabavnog programa – NOVA PRO
- RTL Hrvatska d.o.o. sa specijaliziranim kanalom za djecu i mlade – RTL KOCKICA
b) na Javni natječaj broj 03/13 za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih
usluga televizije i radija, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 70 od 12. lipnja 2013.:
- digitalna regija D3 – ponuditelj Varaždinska televizija d.o.o
- Varaždinska županija – ponuditelj – Radio Varaždin d.o.o.
Razmatrajući ponude koje ispunjavaju formalno-pravne uvjete, te vodeći se kriterijima sadržanima u
članku 73. stavku 4. Zakona o elektroničkim medijima:
– programski uvjeti sukladno ZEM-u, a napose količina vlastite proizvodnje, europskih
audiovizualnih djela i djela neovisnih proizvođača,
– vrijeme objavljivanja,
– kvaliteta i raznovrsnost audiovizualnih i/ili radijskih programa,
– posebni tehnički, financijski (visina sredstava i financijska jamstva) i kadrovski uvjeti,
– poštivanje odredbi ZEM-a i propisa kojima se uređuju porezne i druge obveze pravnih
subjekata prema državnom proračunu i proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave te pravnim osobama u njihovom vlasništvu.

Na 45-13 sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, Vijeće je, temeljem navedenih javnih natječaja,
većinom glasova donijelo slijedeće odluke:
-

Multipleks A – stigla je samo jedna ponuda, koja je zadovoljila sve formalne i sadržajne
uvjete te je Vijeće koncesiju za obavljanje djelatnosti televizije, na vrijeme od 15 godina, dalo
ponuditelju RTL Hrvatska d.o.o.

-

Multipleks B – Vijeće za elektroničke medije razmotrilo je ponude što su ispunile sve
formalno-pravne uvjete – Nova TV d.d., Antenna Televizija d.o.o., Nezavisna televizija d.o.o. i
Televizija Pet j.d.o.o. Vodeći se kriterijima sadržanima u Zakonu o elektroničkim medijima, a
posebice imajući u vidu javni interes te kvalitetu i raznovrsnost audiovizualnih programa
nitko od ponuđača nije dobio potrebnu većinu. Time je natječaj poništen. Vijeće za
elektroničke medije prepoznaje važnost novih investicija u medijski sektor i cijeni iskazani
interes svih ponuđača. No odluka VEM-a temelji se na činjenici da pristigle ponude na
natječaj za opći kanal u multipleksu B na nacionalnoj razini ne bi značajnije pridonijele
pluralizmu medija u Republici Hrvatskoj. VEM, smatra kako niti jedan od četiri programa, ne
bi značajnije obogatilo televizijsku medijsku ponudu u odnosu na sadržaje što se već emitiraju
na postojećim nacionalnim TV kanalima. VEM vjeruje kako će na sljedećem natječaju
ponuditelji voditi više računa o javnom interesu hrvatskih građana iz perspektive medijskog
pluralizma.

-

Multipleks D – specijalizirani kanal – koncesija za obavljanje djelatnosti televizije dodjeljuje
se, na vrijeme od 15 godina, ponuditelju RTL Hrvatska d.o.o. – specijalizirani kanal za djecu i
mlade RTL KOCKICA. Na hrvatskom medijskom tržištu ne postoji TV kanal na kojemu bi djeca
i mladi imali sadržaj isključivo namijenjen njima. Preciznije, takvi televizijski kanali dostupni su
isključivo putem naplatnih televizija, ali ne i u slobodnoj ponudi. Vijeće za elektroničke medije
odlučilo je dodijeliti koncesiju RTL Kockici jer smatra kako će time biti proširena TV ponuda za
djecu i mlade. Osobito smatramo poticajnim što će, prema navedenom u ponudi, RTL na tom
kanalu djeci i mladima nuditi edukativne a ne samo zabavne sadržaje.

-

Digitalna regija D3 – stigla je samo jedna ponuda, koja je zadovoljila sve formalne i sadržajne
uvjete te je Vijeće koncesiju za obavljanje djelatnosti televizije, na vrijeme od 10 godina dalo
ponuditelju Varaždinska televizija d.o.o.

-

Varaždinska županija (Z-VZ) – stigla je samo jedna ponuda, koja je zadovoljila sve formalne i
sadržajne uvjete te je Vijeće koncesiju za obavljanje djelatnosti radija, na vrijeme od 11
godina, dalo ponuditelju Radio Varaždin d.o.o.

Krajnji rok za početak emitiranja novih programskih kanala je 90 dana od dana objave Odluke u
„Narodnim novinama“.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

