Dražen Tomić,
Kandidat za člana Predsjedništva DZNAP-a, prvi mandat

U Društvu za zaštitu novinarskih autorskih prava od samih početaka, zalagao sam se dosad i zalagat
ću se ako me izaberete za Člana predsjedništva za ravnopravnost svih članova bez obzira da li su oni
novinari, fotografi ili video snimatelji jer autorska prava i pravo na pravičnu naknadu kada se naši
autorski radovi prodaju ili na njima zarađuje. Smatram da je DZNAP na prekretnici prije svega radi
skorog donošenja novog Zakona o autorskim pravima kada će se na sasvim novi način štiti autorska
prava i kada će doći do velikih promjena. Pokušao sam sudjelovati na promjenama prijedlog zakona
pa ćemo vidjeti što će u donesenom prijedlogu na kraju i biti.
Očekujem da će se u DZNAP-u više angažirati cijelo članstvo, ali i da će u narednom razdoblju i za
vrijeme ali i nakon članstva u Predsjedništvu, ako me izaberete naravno, DZNAP ostati ključna
organizacija za zaštitu novinarskih autorskih prava.
Očekujem suradnju s drugim institucijama koje će zbog novog zakona koji regulira autorska prava
nastati, ali i postojećim od ministarstva koje nadležno za medije, Agencije za elektroničke medije,
Hrvatskog novinarskog društva i to prije svega na način da su novinarska autorska prava na prvom
mjestu jer tržište se liberalizira i bit će vrlo izazovno naredno razdoblje.
Kako se zbog zakona scena mijenja, liberalizira smatram da bi dodatni izvor prihoda korištenje EU
fondova i suradnjom s drugim institucijama svakako bio u iskoraku prema edukaciji kako medijskih
kuća tako i novinara, ali i opće javnosti. DZNAP će u narednom razdoblju morati stvoriti takav
poslovni plan da bez obzira na promjene koje dolaze zbog zakona bude samoodrživ i na korist svih
njegovih članova.
Što se tiče novinarske karijere radio sam u nozi medija Hrvatski Obzor, Večernji list, Vjesnik, Vidi, PC
Chip, ali i mnoge druge. Ukupno sam kao slobodni novinar radio u 20-tak redakcija. Bio sam novinar i
urednik u Business.hr-u poslovnoj tjednoj, a nakon toga i dnevnoj novini. Uređivao sam u
Business.hr-u posebne priloge, ali i kao svih ovih godina pratio i ICT industriju.
Zadnjih već više od 8 godina imam vlastiti medijski projekt ICTbusiness koji uključuje tri internetska
portala i TV emisiju - ICTbusiness.info, ICTbusiness.biz, Gameperspectives.hr i ICTbusiness TV emisiju.
I tako već četvrt stoljeća u novinarstvu, s dva kraća godišnja izleta u druge branše.

