
REPUBLIKA HRVATSKA       
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
 
 

       Zagreb, 30. srpnja 2021. 
 
 

Z A P I S N I K 
s 30-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 28. srpnja 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: Matija Zeko 
 
 
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. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja 

medijske usluge radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 03/21 
3. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja 

medijske usluge radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 05/21 
4. Razno 

 
 

                        DNEVNI RED 
Dnevni red je jednoglasno usvojen 

 
  

Ad. 1.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Ovjerava se zapisnik sa 29-21 sjednice Vijeća. 
 
Ad. 2.    

Vijeće je na temelju članka 73. Zakona o elektroničkim medijima, 
Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija 
za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija i televizije, 
provedenih pripremnih radnji za dodjelu koncesija objavilo Obavijest o 
namjeri davanja koncesije 03/21 koja je objavljena u Narodnim 
novinama broj 53 od 19. svibnja 2021. 
 
Vijeće za elektroničke medije je na 27-21 sjednici održanoj 15. srpnja 2021. 
otvorilo ponudu pristiglu na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 
03/21 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija. Pristigla 
je jedna ponuda, i to: 
 



 
Na sjednici 28-21 pod točkom 3. dnevnog reda utvrđeno je da ponuditelj 
ispunjava formalne uvjete propisane Obaviješću.  
 
Komisiju za brojanje glasova čine gosp. Damir Bučević, član vijeća, gosp. 
Davor Marić, član vijeća i gosp. Matija Zeko, viši pravni savjetnik u 
Agenciji za elektroničke medije.  
 
Zatim se pristupilo tajnom glasovanju putem glasačkih listića i 
prebrojavanju glasova: Grad Split (G-ST2); 104,1 MHz – Sveučilište u Splitu 
– dobio je sedam (7) glasova „ZA“.  
 
Za koncesijsko područje Grad Split (G-ST2); 104,1 MHz, kao 
najpovoljniji ponuditelj odabrano je Sveučilište u Splitu, te mu se 
daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge 
radija na predmetnom području na vrijeme od 11 godina. 
 

Ad. 3.   
 Vijeće je na temelju članka 73. Zakona o elektroničkim medijima, 
Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija 
za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija i televizije, 
provedenih pripremnih radnji za dodjelu koncesija objavilo Obavijest o 
namjeri davanja koncesije 05/21 koja je objavljena u Narodnim 
novinama broj 64 od 9. lipnja 2021. 
 
Vijeće za elektroničke medije je na 27-21 sjednici održanoj 15. srpnja 2021. 
otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 
05/21 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija. Pristiglo 
je osam ponuda, i to: 
 

 
Na sjednici 29-21 pod točkom 3. dnevnog reda utvrđeno je da svi 
ponuditelji ispunjavaju formalne uvjete propisane Obaviješću.  
 
Komisiju za brojanje glasova čine gosp. Damir Bučević, član vijeća, gosp. 
Davor Marić, član vijeća i gosp. Matija Zeko, viši pravni savjetnik u 
Agenciji za elektroničke medije.  
 
Zatim se pristupilo tajnom glasovanju putem glasačkih listića i 
prebrojavanju glasova: Grad Zagreb i Zagrebačka županija (Z-ZG2); 101,0 
MHz – TOP RADIO d.o.o. – dobio je šest (6) glasova „ZA“. Jedan (1) glas 
„ZA“ dobio je ponuditelj ZWEI 01 d.o.o. 

RBR. Naziv, područje i oznaka frekvencije Pristigla 
ponuda 

1. Grad Split (G-ST2); 104,1 MHz Sveučilište u 
Splitu 

RBR. Naziv, područje i oznaka frekvencije Pristigla ponuda 

1. Grad Zagreb i Zagrebačka županija 
(Z-ZG2); 101,0 MHz 

1. TOP RADIO d.o.o. za 
medijske usluge 
2. Dvadesetičetirisedam d.o.o. 
3. Radio 101 d.o.o. 
4. ZWEI 01 d.o.o. 
5. HURiN promocija d.o.o. 
6. 101 FM Radio d.o.o. 
7. Nepce svijet d.o.o. 
8. Crodux inženjering d.o.o. 



 
Za koncesijsko područje Grad Zagreb i Zagrebačka županija (Z-ZG2); 
101,0 MHz, kao najpovoljniji ponuditelj odabran je TOP RADIO d.o.o., 
te mu se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske 
usluge radija na predmetnom području na vrijeme od 15 godina. 

 
 
Ad. 4.  Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 
 
 

Dovršeno u 11:35 sati 
 
 
 

 
Zapisnik sastavio                      Predsjednik Vijeća 
Matija Zeko                                                          Josip Popovac 
   
    


