
REPUBLIKA HRVATSKA       
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
 
 

       Zagreb, 10. lipnja 2021. 
 
 

Z A P I S N I K 
s 23-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 09. lipnja 2021.   

 
Započeto u 10.40 sati 

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

Malenica, Katija Kušec, Vanja Gavran i Davor Marić 
 
NEDOSTAJE:    
    
OSTALI 
PRISUTNI: Miro Križan, Stanislav Bender 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 

praćenja gledanosti televizijskog programa 
4. Razno 

 
 

                        DNEVNI RED 
Dnevni red je jednoglasno usvojen 

 
  

Ad. 1.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Ovjerava se zapisnik s 22-21 sjednice Vijeća. 
 
Ad. 2.  Jednoglasno je odlučeno: 

a) Pružateljima elektroničkih publikacija RTL Hrvatska d.o.o. za usluge, 
Antenna d.o.o. i Dalmacija danas d.o.o. izriče se upozorenje radi kršenja 
članka 12. st. 3. ZEM-a i članka 3. st. 2. Pravilnika o zaštiti maloljetnika u 
elektroničkim medijima u tekstovima objavljenim na portalima 
dalmacijadanas.hr (dana 27. travnja 2021.), net.hr (27. travnja 2021.) i 
antenazadar.hr (28. travnja 2021.) u kojima je otkriven identitet 
maloljetnog djeteta koje je bilo žrtva vršnjačkog nasilja.  

b) Po pritužbama na tekst pod naslovom "Ubodena" autora Damira 
Valenta objavljen na web stranicama radio-mreznica.hr dana 31. svibnja 
2021. u 09:06 sati, utvrđuje se da nema kršenja ZEM-a. 

c) U skladu sa člankom 23. st. 5. ZEM-a daje se prethodna suglasnost na 
promjenu programske osnove nakladniku KANAL RI d.o.o. – ljetna 
shema u trajanju od 14. lipnja do 26. rujna 2021., a sve u skladu sa 
njegovim zahtjevom. 

 



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

gledanosti televizijskog programa. Evidencijski broj nabave je 2/21, dok 
procijenjena vrijednost nabave u kunama bez PDV-a iznosi 24.000,00 
kn. Ovlašteni predstavnik naručitelja od strane Vijeća je g. Bučević. 

 
Ad. 4.    

a) Gđa. Malenica je kratko informirala Vijeće da će se predstavljanje  
Zbornika izabranih radova – Poticanje novinarske izvrsnosti u 2020. 
održati 16. lipnja 2021. u 12:00 sati u hotelu Sheraton u Zagrebu. 
 

 
 

Dovršeno u 10:45 sati 
 
 
 

 
Zapisnik sastavila                      Predsjednik Vijeća 
Roberta Grgić                                                          Josip Popovac 
   
    


