
REPUBLIKA HRVATSKA       
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
 

       Zagreb, 18. rujna 2019. godine 
 
 

Z A P I S N I K 
s 29-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 18. rujna 2019.   

 
Započeto u 10.30 sati 

 
 
PRISUTNI: Josip Popovac, Damir Bučević, Anita Malenica, Katija 

Kušec, Vanja Gavran i Davor Marić 
 
NEDOSTAJE:   Robert Tomljenović 
 
OSTALI 
PRISUTNI:   Miro Križan, Stanislav Bender, Marijana Lalić i Roberta    
   Grgić 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća g. Josip Popovac i konstatirao da postoji kvorum 
za donošenje pravovaljanih odluka, te je predložio sljedeći dnevni red: 
 
DNEVNI RED 
 

1. Ovjera zapisnika 
2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga 
3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave centrix servera i licenci 
4. Prijedlog Izvješća o radu Vijeća i Agencije za elektroničke medije za period od 

1. siječnja do 31. prosinca 2018. 
5. Usvajanje finacijskog plana za razdoblje 2020-2022 
6. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja 

koncesije broj 02/19 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija 
7. Zamolba nakladnika Osječki radio d.o.o. – prijedlog odgovora  
8. Razno 

 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen  
 
Ad. 1.   Jednoglasno je odlučeno: 
  Ovjerava se zapisnik s 28-19 sjednice Vijeća. 
 
Ad. 2.   Jednoglasno je odlučeno:  

a) Prima se na znanje očitovanje nakladnika VTV d.o.o. na emisiju 
Demokracija emitiranu na kanalu Plava vinkovačka i Plava TV dana 3. 
kolovoza 2019. od 17:00 do 18:25 sati.  
b) Po pritužbi na članak „Blaženki Divjak stvarno se jako kaka – 
samoj sebi u usta“ objavljen dana 30. kolovoza 2019. na stranicama 
elektroničke publikacije srednja.hr., utvrđeno je da nema kršenja ZEM-
a. 
c)  Po pritužbi na opremu teksta „Iskustva turista: Koliko više za istu 
cijenu dobijete na Sardiniji nego na Murteru“ objavljen 8. rujna 2019. u 
22:00 sata na stranicama elektroničke publikacije poslovni.hr., utvrđeno 
je da nema kršenja ZEM-a. 

 
 



Ad. 3.   Jednoglasno je odlučeno: 
 Odabire se ponuda društva SPAN d.o.o. u predmetu nabave centix 

servera i licenci. Evidencijski broj nabave je BN 27/19, dok cijena 
odabrane ponude iznosi 120.815,75 kn (PDV je uključen). 

 
Ad. 4.  Jednoglasno je odlučeno: 

 Usvaja se Izvješće o radu Vijeća i Agencije za elektroničke medije za 
2018. 

 
Ad. 5.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Usvaja se Financijski plan za razdoblje 2020-2022. 
 
Ad. 6.  Jednoglasno je odlučeno: 

 Ponude ponuditelja MEGA-ERP d.o.o., HRVATSKI RADIO KARLOVAC 
 d.o.o., POŽEŠKI DNEVNIK d.o.o., BONI 042 d.o.o., RADIO VALLIS AUREA 
 d.o.o., ROSS d.o.o., GOLD FM d.o.o., SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU i 
 STUDIO M d.o.o. ispunjavaju formalne uvjete propisane Obaviješću 
 o namjeri davanja koncesije broj 02/19 za obavljanje djelatnosti pružanja 
 medijske usluge radija. 

 
Ad. 7.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Na zamolbu nakladnika Osječki radio d.o.o. vezanu za programsku 

osnovu, navedenom će se uputiti odgovor na način da ZEM ne poznaje 
institut prilagodbe zbog promjene vlasničke strukture. U odgovoru će 
mu se posebno naznačiti da je obvezan poštivati programsku osnovu 
sve dok se ona ne promijeni uz suglasnost Vijeća za elektroničke medije. 

  
Ad. 8.  Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.  
  
 
 

Dovršeno u 11:10 sati 
 
 
 

 
Zapisnik sastavila                                                                  Predsjednik Vijeća 
Roberta Grgić                               Josip Popovac 
 
 
   
 
 


