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VARALI U TV EMISIJAMA  
Preko 060 brojeva bračni par domogao se 5,8 milijuna kuna 
Smatrao sam da nisam dobio vezu pa sam se iznenadio kada sam nakon 
mjesec dana dobio račune za mobitele i fiksni telefon 
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– Supruga i ja smo gledali emisiju “Sviramo samo za vas” koja je nudila mogućnost 
pozivanja naznačenih 060 brojeva za nagradnu igru. Gledatelj zove taj broj, 
uključi se u emisiju, nastavi tekst pjesme, a nagrada je bila automobil. Supruga i ja 
nazivali smo taj broj, no nismo uspjeli ostvariti kontakt. Smatrao sam da nisam dobio 
vezu pa sam se iznenadio kada sam nakon mjesec dana dobio račune za mobitele i 
fiksni telefon. Moj račun iznosio je 906 kuna, suprugin 686,74, a fiksni 1548 kuna 
– ispričao je istražnom sucu zagrebačkog Županijskog suda A. D., 43-godišnjak iz 
Zagreba, a njegovo iskustvo s nazivanjem 060 brojeva, pri čemu su korisnicima 
naplaćivani pozivi, koji uopće nisu uspostavljeni, tijekom emitiranja nekih emisija, 
uglavnom na lokalnim televizijama, samo je dio sudskog spisa protiv Gabrijele 
Beranek Pazman (46), njezina supruga Dražena Pazmana (47) te pravne osobe, 
njihove tvrtke MAG-D.R.I.V.E. 

Uskoro će im na Općinskom kaznenom sudu početi suđenje pod optužbom da su u 
razdoblju od 1. lipnja 2009. do 8. rujna 2009. ilegalno stekli čak 5,8 milijuna kuna jer 
su, kao korisnici deset 060 brojeva, gledateljima propustili u najavnoj poruci najaviti 
cijenu poziva prije početka pružanja usluge, a umjesto toga su signalizirali zauzeće 
linije iako linije uopće nisu bile zauzete. Gledatelji su stoga mislili da poziv nije 
uspostavljen, a riječ je o pozivima tijekom trajanja emisije “Sviramo za vas”, odnosno 
“Samo poželi” na Z1 televiziji te u emisiji “Jackpot” na OTV-u. U tri mjeseca ukupno je 
u te dvije emisije ostvareno i naplaćeno više od dva milijuna poziva, a prema 
optužnici, korist je ostvarila i Optima telekom, koja je toj tvrtki ustupila brojeve na 
korištenje, i to u iznosu od 431.231 kunu. 



U tom periodu oštećeni su se građani masovno obraćali HAKOM-u koji je vrlo brzo 
proveo nadzor nad tvrtkom MAG–D.R.I.V.E. te utvrdio da je ta tvrtka sustavno kršila 
zakon jer korisnicima nije emitirana najavna poruka s cijenom poziva, već samo znak 
zauzeća linije koji se naplaćivao. 
– Nije mi poznato zašto nije puštana najavna poruka, niti mi je poznato da bi 
korisnicima ti pozivi bili naplaćivani iako ne bi bili ostvareni. Mi nemamo pristup 
sustavu da bismo provjerili tehničku ispravnost centrale Optima telekoma – pravdala 
se tijekom istrage Gabrijela Beranek Pazman. Njezin suprug, drugooptuženi Pazman, 
dodao je i to kako je on sam prije svake emisije zvao sporne brojeve i da je uvijek sve 
bilo u redu. 
 


