REPUBLIKA HRVATSKA
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE
Zagreb, 14.11.2016.

ZAPISNIK
s 42-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 14. studenoga 2016.
Započeto u 14.05

PRISUTNI:

Mirjana Rakić, Damir Hajduk, Suzana Kunac, Vesna Roller i Gordana Simonović

NEDOSTAJE:

Robert Tomljenović

OSTALI
PRISUTNI:

Miro Križan i Nives Zvonarić

Sjednicu je otvorila predsjednica Vijeća Mirjana Rakić i konstatirala da postoji kvorum za
donošenje pravovaljanih odluka te predložila sljedeći:
D N E V N I R E D:
1. Zahtjevi trgovačkih društava Vectura d.o.o. i Indigo projekt d.o.o. za poništenjem
Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 02/16 za obavljanje djelatnosti televizije
2. Utvrđivanje formalnih uvjeta za ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja
koncesija broj 01/16 za obavljanje djelatnosti radija
3. Prijedlog Obavijesti o namjeri za davanja koncesija broj 05/16 za obavljanje djelatnosti
radija
4. Razno

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen

Ad. 1.
Jednoglasno je odlučeno:
Zahtjevi trgovačkih društava Vectura d.o.o. i Indigo projekt d.o.o. za poništenje Obavijesti o
namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije broj
02/16 neosnovan su. Naime članak 2. stavak 4. Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o
namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i
radija propisuje kako će Vijeće prilikom donošenja odluke o objavljivanju obavijesti iz stavka 1.
ovoga članka odrediti vrstu programa (opći ili specijalizirani) za koju se obavijest objavljuje. Iz
navedenog proizlazi kako je moguće donijeti odluku o objavljivanju obavijesti o namjeri
davanja koncesije za: opći program; specijalizirani program; opći i specijalizirani program.
Intencija navedene odredbe je upravo mogućnost da se postupi na navedena 3 moguća
načina. Ispravkom Obavijesti nije naznačena niti jedna vrsta programa pa je prema tome
jasno kako je namjera bila upravo davanje koncesije ili za opći ili za specijalizirani program
ovisno o kvalitetama zaprimljenih ponuda.
Nadalje, odredba čl. 16. st. 6. Zakona o koncesijama propisuje kako u slučaju da su za vrijeme
roka za dostavu ponuda potrebne dopune, izmjene ili ispravci dokumentacije za nadmetanje,

ona se dopunjava, mijenja ili ispravlja, a rok za dostavu ponuda po potrebi se odgovarajuće
produljuje. U konkretnome slučaju nije bilo potrebe za produljenjem roka za dostavu ponuda
budući da je za dostavu ponuda od objave ispravka ostalo 16 dana, a u tijeku trajanja javnog
natječaja ni jedan sudionik nije tražio produljenje roka.
Zaključno, Zakon o javnoj nabavi podredno se primjenjuje na pitanja koja nisu uređena
Zakonom o koncesijama. Tako čl. 31. st. 5. propisuje da ako javni naručitelj za vrijeme roka za
dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, obvezan je osigurati dostupnost izmjena svim
zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i
osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 15
dana za dostavu ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno deset dana u
postupku javne nabave male vrijednosti. Ako je potrebno, javni naručitelj obvezan je izmijeniti
ili ispraviti poziv na nadmetanje.
Podnositelj prigovora preuzeo je dokumentaciju za nadmetanje te je nesmetano mogao
sudjelovati u postupku. Za vrijeme trajanja javnog natječaja nije primljen ni jedan prigovor na
tekst javnog natječaja ni na pripadajuću dokumentacija za nadmetanje kao ni zahtjev za
produljenje roka za dostavu ponuda. Podnositelju prigovora je ostalo 16 dana za prilagodbu
ponude što je dovoljno i sukladno svim naprijed navedenim pozitivnim propisima.

Ad. 2.
Jednoglasno je odlučeno:
Poništava se odluka o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti
pružanja medijskih usluga radija br. 01/16 od 8. rujna 2016., KLASA: UP/I-612-12/16-02/0001,
URBROJ: 567-06/04-16-01 objavljena u „Narodnim novinama“ broj 82 od 14. rujna 2016.
godine u dijelu koji se odnosi na sljedeća koncesijska područja navedena u tablici 1.:
Red. broj
9.
11.
15.
20.
21.
24.
28.

Naziv, područje i oznaka frekvencije
Grad Vinkovci (L-VK); 90,2 Mhz
Grad Vrbovec (L-VC); 94,5 MHz
Grad Ivanić Grad (L-IG); 99,4 MHz
Šire područje grada Makarske (grad Makarska, općine Baška Voda, Tučepi i
Podgora) (L-MA); 98,4 MHz i 97,6 MHz
Šire područje grada Hvara (L-HV); 94,7 MHz i 95,4 MHz
Šire područje grada Buja (L-BU) (gradovi Buje, Umag i Novigrad te općina
Brtonigla); 101,7 MHz, 95,6 MHz i 95,0 MHz
Šire područje grada Poreča (L-PO) (grad Poreč, općine Vrsar, Višnjan, KaštelirLabinci, Tar-Varbriga, Funtana i Sveti Lovreć

U postupku utvrđivanja formalnih uvjeta utvrđeno je kako formalnim uvjetima ne
udovoljavaju ponude ponuditelja:
Novosti d.o.o. utvrđeno je kako ponuda u dijelu programske osnove sadrži krivi izračun. Audio
komercijalna komunikacija (AKK) ubrojena je u vlastitu proizvodnju. Također, emisija Mali
oglasi je naznačena kao dio informativnog programa, a ne kao dio audio komercijalne
komunikacije. Nedostaje opis četiri emisije, među kojima je i emisija Mali oglasi. Šest
mjesečnih emisija ubrojeno je u tjedni izračun.
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Radio Vrbovec d.o.o. utvrđeno je kako ponuda u dijelu programske osnove sadrži krivi izračun.
Utvrđeno je kako su kompletne programske cjeline uračunavane u vlastitu proizvidnju, bez
izbacivanja audio komercijalne komunikacije i postojećih emisija. Primjer tome su emisije
Vrbovečko jutro ili Subotnje jutro. Rezultat toga je i nerealno visok udio vlastite proizvodnje.
Obiteljski radio Ivanić d.o.o. utvrđeno je kako ponuda u dijelu programske osnove sadrži krivi
izračun. Pogrešan je izračun udjela kategorija sadržaja u programskoj osnovi, pogrešan način
računanja udjela vlastite proizvodnje, ubrajanje glazbenih emisija u vlastitu proizvodnju od
kojih neke nisu vlastita proizvodnja, a neke spadaju u audio komercijalnu komunikaciju).
Također nema tabličnog prikaza izračuna s trajanjima i ukupnim zbrojem emisija, niti formulu
izračuna udjela vlastite proizvodnje.
Radio Makarska Rivijera d.o.o. utvrđeno je kako ponuda u dijelu programske osnove sadrži
nedostatke. Sadržaji koji predstavljaju male oglase ne mogu biti svrstani u kategoriju
informativnog programa. Osim toga, ne postoji razrađena tablica s izračunom udjela vlastite
proizvodnje. Emisija „Dobro jutro rivijero“ ne može biti ubrojena u vlastitu proizvodnju, jer su
već postojeće emisije unutar nje ubrojene u vlastitu proizvodnju te bi time dolazilo dolazi do
dvostrukog ubrajanja tih sadržaja u izračun vlastite proizvodnje.
Megamix d.o.o. utvrđeno je kako je ponuda u dijelu programske osnoven nejasna i nepotpuna.
Od ponuditelja je zatraženo pojašnjenje ponude. Iako je ponuditelj u ponudi priložio obrazac
programske osnove, grafički prikaz sadržaja, programsku shemu i opisni dio emisija u
programskoj osnovi nije bilo moguće usporediti priloženo sa udjelima iz obrasca. Zbog
navedenog je od ponuditelja zatraženo pojašnjenje ponude. Ponuditelj je dostavio pojašnjenje
ponude iz koje se jasno vidi da su velike razlike u odnosu na opisni dio emisija u programskoj
osnovi.
Radio Star TV d.o.o. Utvrđeno je kako ponuda u dijelu programske osnove sadrži krivi
nedostatke. Naime, emisije „SMS-omanije“ i „Mali oglasi“ uračunati su u vlastitu proizvodnju i
u kategoriju zabavnog programa, a predstavljaju kategoriju audio komercijalne komunikacije.
Samim time došlo je do pogrešnog izračuna udjela vlastite proizvodnje.
Radio Centar – Studio Poreč d.o.o. utvrđeno je kako ponuda u dijelu programske osnove sadrži
nedostatke. Sve programske cjeline uvrštene su u vlastitu proizvodnju, bez izdvajanja
postojećih emisija unutar programskih cjelina i bez izdvajanja oglasnog sadržaja. Također je
utvrđeno kako su emisije dvostruko uvrštene izračun vlastite prozvodnje, tj. uvrštene su u
izračun vlastite proizvodnje zasebno i u programskim cjelinama. Rezultat toga je i nerealno
visok udio vlastite proizvodnje.

Ad. 3.
Na temelju članka 73. ZEM-a, Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja
koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija, provedenih
pripremnih radnji za davanje koncesija te tehničke podloge koju je utvrdila Hrvatska
regulatorna agencija za mrežne djelatnosti raspisuje se Obavijest o namjeri koncesija za
obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija za područja:
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Red. broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naziv, područje i oznaka frekvencije
Grad Vinkovci (L-VK); 90,2 Mhz
Grad Vrbovec (L-VC); 94,5 MHz
Grad Ivanić Grad (L-IG); 99,4 MHz
Šire područje grada Makarske (grad Makarska, općine Baška Voda, Tučepi i
Podgora) (L-MA); 98,4 MHz i 97,6 MHz
Šire područje grada Hvara (L-HV); 94,7 MHz i 95,4 MHz
Šire područje grada Buja (L-BU) (gradovi Buje, Umag i Novigrad te općina
Brtonigla); 101,7 MHz, 95,6 MHz i 95,0 MHz
Šire područje grada Poreča (L-PO) (grad Poreč, općine Vrsar, Višnjan, KaštelirLabinci, Tar-Varbriga, Funtana i Sveti Lovreć

Ad.4.
a) vezano za zamolbu za održavanjem sastanka HOO TV d.o.o. članovi Vijeća izvješteni su
da će se isti dogovoriti nakon Dana elektroničkih medija
b) gosp. Hajduk izvijestio je članove Vijeća o daljnjem radu ERGA-e te o kandidaturi za
potpredsjednika ERG-a
c) gđa Rakić izvjestila je članove Vijeća o održanoj koferenciji u Pragu

Dovršeno u 14.40

Zapisnik sastavila

Predsjednica Vijeća

Nives Zvonarić

Mirjana Rakić
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