
REPUBLIKA HRVATSKA       
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
 
 

       Zagreb, 23. srpnja 2021. 
 
 

Z A P I S N I K 
s 28-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 22. srpnja 2021.   

 
Započeto u 11:00 sati 

 
 
PRISUTNI: Josip Popovac, Anita Malenica, Katija Kušec, Vanja 

Gavran i Davor Marić 
 
NEDOSTAJE:   Damir Bučević 
    
OSTALI 
PRISUTNI: Miro Križan, Stanislav Bender 
 
 
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. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja 

koncesija broj 03/21 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge 
televizije 

4. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja 
koncesija broj 05/21 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija 

5. Prijedlozi za izradu rješenja o obvezi uplate 0,5% za rad AEM-a (Pružatelji 
medijske usluge televizije, pružatelji medijske usluge radija, pružatelji 
medijske usluge na zahtjev) 

6. Razno 
 

 
                        DNEVNI RED 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 
 
  

Ad. 1.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Ovjerava se zapisnik sa 27-21 sjednice Vijeća. 
 
Ad. 2.  Jednoglasno je odlučeno: 

a) Od pružatelja elektroničke publikacije eVaraždin.hr zatražit će se 
očitovanje u svezi objave članka pod naslovom VIDEO: IMAMO 
SNIMKU! Uigrani trojac krade skupe naočale u Varaždinu, jer je u 
opremi teksta objavljena videosnimka nadzornih kamera iz Optike 
Erjavec u Varaždinu, na kojoj se vide trojica maloljetnika kako kradu 
naočale 

b) Nema kršenja ZEM-a u svezi objavljenog članka objavljenog na 
portalu 24 sata pod naslovom; Rasistički ispad Ede Pezzija na HRT-
u: 'Englezi su bili drukčiji, ali tamo se svašta doselilo...' 



c) Agencija nije nadležna za pritužbu čitateljice da joj elektronička 
publikacija direktno.hr šalje nove obavijesti i nakon prigovora, 
odnosno nakon što se obratila pružatelju ove publikacije. 

 
 
Ad. 3.  Jednoglasno je odlučeno. 

Ponuda ponuditelja Sveučilište u Splitu ispunjava formalne uvjete 
propisane Obaviješću o namjeri davanja koncesije broj 03/21 za 
obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija. 

 
Ad. 4.  Jednoglasno je odlučeno. 
 Od ponuditelja Nepce svijet d.o.o. i Crodux inženjering d.o.o. zatražit će 

se pojašnjenja njihovih ponuda, u skladu sa člankom 20. Pravilnika o 
sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje 
djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija („Narodne 
novine“, broj 131/13). 

 Kada Vijeće prikupi pojašnjenja od ovih ponuditelja, donijet će odluku o 
ispunjavanja formalno-pravnih uvjeta u pogledu svih pristiglih ponuda 
na prvoj sljedećoj sjednici. 

 
Ad. 5. Jednoglasno je odlučeno: 

Na temelju članka 67. stavak 1. i članka 69. stavak 1. podstavak 25. ZEM-
a prihvaćaju se prijedlozi za izradu rješenja za osiguranje sredstava za 
rad Agencije za elektroničke medije. 

 

Ad. 6.  a) Vijeće je odlučilo da će dati podršku medijskoj kampanji 
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sa ciljem povećanja javne svijesti 
o potrebi cijepljenja.  

Nakladnicima televizije i radija koji će emitirati predmetne oglase 
vrijeme za emitiranje poruke neće ubrajati u dopušteno vrijeme 
oglašavanja propisano Zakonom o elektroničkim medijima.  

Uputit će se apel lokalnim nakladnicima televizije i pružateljima 
elektroničkih publikacija da spotove uvrste u svoj program odnosno da 
prenesu link s kojega se oglasi mogu skinuti. 

 
b)  Vijeće je podržalo projekt medijskih analiza središnjih 
informativnih emisija za vrijeme trajanja Olimpijskih igara u Tokiju (i 
parolimpijskih igara), u razdoblju od 23. srpnja do 8. kolovoza 2021.  
Vijeće je zadužilo Odjel za nadzor i analizu medijskih sadržaja da u tom 
razdoblju snima središnje informativne emisije RTL-a (18.30 sati), HTV- 
(19.00 sati) i NOVA TV-a (19.15 sati) kako bi se taj materijal mogao 
iskoristiti za provedbu istraživanja i analize. 

     
 
 

 
Dovršeno u 11:45 sati 

 
 
 

 
Zapisnik sastavio                      Predsjednik Vijeća 
Miro Križan                                                          Josip Popovac 
   
    


