
REPUBLIKA HRVATSKA       
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
 
 

       Zagreb, 14. svibnja 2021. 
 
 

Z A P I S N I K 
s 19-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 13. svibnja 2021.   

 
Započeto u 11.00 sati 

 
 
PRISUTNI: Josip Popovac, Robert Tomljenović, Damir Bučević, Anita 

Malenica, Katija Kušec, Vanja Gavran i Davor Marić 
 
NEDOSTAJE:    
    
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: 
 
Predloženi dnevni red: 
 

1. Ovjera zapisnika 
2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga 
3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge 

održavanja sustava za nadzor televizijskih i radio kanala 
4. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti 

pružanja medijske usluge radija br. 03/21 za područje Grada Splita (G-ST2); 104,1 
MHz 

5. Prijedlog Javnog poziva o mjerama pomoći honorarnim medijskim 
djelatnicima kojima je zbog epidemije bolesti COVID-19 otkazana suradnja 
odnosno onemogućeno redovno djelovanje 

6. Sporazum između Agencije za elektroničke medije i B.a.B.e. Budi aktivna. Budi 
emancipiran na projektu „SURF and SOUND-Support, Unite, Respond, Fight to 
Stop Online violence“ 

7. Razno 
 

 
                        DNEVNI RED 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 
 
  

Ad. 1.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Ovjerava se zapisnik s 18-21 sjednice Vijeća. 
 
Ad. 2.  Jednoglasno je odlučeno: 

a) Radi kršenja članka 32. st. 1. Zakona o elektroničkim medijima 
(prekoračenje oglašavanja) na kanalu CMC u siječnju, veljači i ožujku 
2021. nakladniku Autor d.o.o. se izriče prekršajni nalog u iznosu od 
100.000,00 kn. 

 



b) Po pritužbi na portal evarazdin.hr zbog kako se navodi kršenja 
članka 38. Zakona o lokalnim izborima dana 2. svibnja 2021. u 08:00 
sati u objavi pod naslovom „Ovo su konačne liste kandidata za Grad 
Varaždin i Županiju“, pozvat će se pružatelj predmetne medijske 
usluge na upis u Knjigu pružatelja. 

c) Po pritužbi zbog emitiranja promidžbenih spotova Nezavisne liste 
Ivana Čehoka prije službenog početka predizborne kampanje  dana 
29. travnja 2021. na radijskoj postaji Sjeverni FM, od nakladnika VIP 
MEDIA j.d.o.o. zatražit će se očitovanje radi mogućeg kršenja članka 
30. st. 3. ZEM-a. 

d) Po pritužbi/novinarskom upitu kao i proslijeđenoj pritužbi 
Pravobraniteljice za djecu na uznemirujuće scene u promociji 
igrano-dokumentarnog filma "Doba uskoka" na kanalima HRT-a, od 
nakladnika Hrvatska radiotelevizija zatražit će se očitovanje radi 
mogućeg kršenja članka 26. st. 3. ZEM-a i članak 8. st. 1. Pravilnika o 
zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima. 

e) Po pritužbi na "jezične nepravilnosti u medijskom prostoru“ kod više 
televizijskih nakladnika, utvrđuje se da nema kršenja ZEM-a. 

f) Po pritužbi "nepoznavanje hrvatskog standardnog jezika“ kod više 
pružatelja elektroničkih publikacija, utvrđuje se da nema kršenja 
ZEM-a. 

g) Po pritužbi u ime „građansko aktivističke mreže“ preko platformi 
Alternative i Akcije mladih u Splitsko-dalmatinskoj županiji samo za 
županijsku skupštinu, zbog toga što kako se navodi niti jedan medij 
nije našao za shodno prezentirati liste i kandidate za skupštine, 
utvrđuje se da nema kršenja ZEM-a. 

h) Po proslijeđenoj pritužbi od strane Pravobraniteljice za djecu na 
snimku maltretiranja maloljetnika i iznošenje podataka iz privatnog 
života maloljetne osobe na stranicama elektroničke publikacije 
vecernji.hr dana 23. travnja 2021. u 12:58 sati, od pružatelja navedene 
elektroničke publikacije zatražit će se očitovanje radi mogućeg 
kršenja članka 15. st. 2. Pravilnika o zaštiti maloljetnika u 
elektroničkim medijima. 

i) Po pritužbi na Radio Đakovo zbog kako se navodi namjernog 
uskraćivanja prava na predizbornu promidžbu, od nakladnika Radio 
Đakovo d.o.o. zatražit će se očitovanje radi mogućeg kršenja članka 
36. st. 8. ZEM-a.  

j) U skladu sa člankom 23. st. 5. ZEM-a daje se prethodna suglasnost 
na promjenu programske osnove nakladniku TV Nova d.d. – TV 
Nova, a sve u skladu sa njegovim zahtjevom. 
 

Ad. 3.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Pokreće se postupak jednostavne javne nabave usluge održavanja 

sustava za nadzor televizijskih i radio kanala. Evidencijski broj nabave je 
BN 13/21, dok procijenjena vrijednost u kunama bez PDV-a iznosi 
72.000,00 kn. Ovlašteni predstavnik naručitelja od strane Vijeća je g. 
Bučević. 

 
Ad. 4.   Jednoglasno je odlučeno: 

Objavljuje se Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje 
djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 03/21 za područje grada 
Splita (G-ST2);104,1 MHz. 
 

Ad.5.   Jednoglasno je odlučeno: 
Na temelju Odluke Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske 
Klasa: 612-12/21-01/0009 Urbroj: 532-07-01/1-21/01 od 24. ožujka 2021. 
godine, Vijeće za elektroničke medije raspisuje Javni poziv o mjerama 
pomoći honorarnim medijskim djelatnicima kojima je zbog epidemije 



bolesti COVID-19 otkazana suradnja odnosno onemogućeno redovno 
djelovanje kako slijedi: 

 

Honorarnim medijskim djelatnicima (novinari, fotografi, snimatelji) koji 
mogu dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih 
koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje 
profesionalne djelatnosti isplatit će se jednokratna potpora temeljem 
Odluke Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske Klasa: 612-
12/21-01/0009 Urbroj: 532-0701/1-21-01 od 24. ožujka 2021. 

Pravo na jednokratnu potporu ostvaruje se temeljem ispunjene Prijave 
kojim se evidentiraju osnovni kriteriji za ostvarivanje prava na potporu. 

Agencija za elektroničke medije može zatražiti od strukovnih i 
profesionalnih udruženja medijskih djelatnika provjeru dostavljenih 
podataka, na što podnošenjem prijave podnositelj prijave daje svoju 
privolu. 

Prijave se podnose od 14. svibnja – 28. svibnja 2021. godine. 

Vijeće za elektroničke medije će utvrditi popis urednih prijava koje 
zadovoljavaju kriterije javnog poziva, te Ministarstvu kulture i medija 
dostaviti prijedlog za isplatu potpore. 

Mjera pomoći koja se dodjeljuje po ovom Javnom pozivu ne može se 
kumulirati sa ranije dodijeljenim mjerama pomoći samostalnim 
umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku 
djelatnost ili sa mjerama pomoći nezavisnim profesionalcima u kulturi 
i umjetnosti.  

Javni poziv objavit će se na mrežnim stranicama Agencije za 
elektroničke medije zajedno sa prilozima poziva. 

  
Ad. 6.   Jednoglasno je odlučeno: 

Agencija će kao partner projekta s B.a.B.e. Budi aktivna. Budi 
emancipiran kao nositeljem projekta sklopiti Sporazum o partnerstvu 
vezano za projekt „SURF and SOUND – Support, Unite, Respond, Fight 
to Stop Online violence“ za razdoblje od 1. ožujka 2021. do 28. veljače 
2023. 

 
Ad. 7.  Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 
 

 
Dovršeno u 11:30 sati 

 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila                      Predsjednik Vijeća 
Roberta Grgić                                                          Josip Popovac 
    
    


