
REPUBLIKA HRVATSKA       
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
 
 

       Zagreb, 17. studenog 2021. 
 
 

Z A P I S N I K 
s 44-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 17. studenog 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: Roberta Grgić, tajnica Vijeća, Miro Križan, voditelj 

pravnog i kadrovskog odjela, Marijana Lalić, viša pravna 
savjetnica (pod točkom 2.)  

 
 
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. Prijedlog plana nabave Agencije za elektroničke medije za 2022. 
3. Zahtjev trgovačkog društva Radio Tvornica j.d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za 

satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog 
programa za radijski kanal RADIO TVORNICA 

4. Zahtjev trgovačkog društva Telemach Hrvatska d.o.o. za dobivanjem 
dopuštenja za pružanje audiovizualnih usluga na zahtjev 

5. Odluka nadzornog odbora HRT-a o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe za 
2022. i povlastice obveznika plaćanja 

6. Razno 
 

             
DNEVNI RED 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 
 

Ad. 1. Jednoglasno je odlučeno: 
 Ovjerava se zapisnik s 43-21 sjednice Vijeća. 
 
Ad. 2.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Usvaja se Plan nabave Agencije za elektroničke medije za 2022. 
 
Ad. 3.  Jednoglasno je odlučeno: 

Daje se trgovačkom društvu Radio Tvornica j.d.o.o., Ulica Pavla Šubića 2, 
Zagreb, OIB: 73359762329 dopuštenje za satelitski, internetski, kabelski 
prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski 
kanal RADIO TVORNICA. Dopuštenje se izdaje na razdoblje od deset 
godina. 
 
 



Ad. 4.   Jednoglasno je odlučeno:  
Daje se trgovačkom društvu Telemach Hrvatska d.o.o., Josipa 
Marohnića 1, Zagreb, OIB: 70133616033, dopuštenje za pružanje 
audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev. Dopuštenje se izdaje na 
razdoblje od deset godina. 

 
Ad. 5.   Jednoglasno je  odlučeno: 

Temeljem članka 35. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji u 
postupku davanja odobrenja na odluku Nadzornog odbora Hrvatske 
radiotelevizije pokrenutom na temelju zahtjeva Nadzornog odbora 
Hrvatske radiotelevizije daje se prethodno odobrenje na odluku 
Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije – Odluka o utvrđivanju 
visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2022. 
godinu, te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja. 
 

Ad. 6.  Jednoglasno je odlučeno: 
a) Na prijedlog g. Bučevića, a temeljem poziva WorldDAB organizacije, 

Agencija za elektroničke medije pridružit će se WordDAB 
organizaciji kao njezin član, a sve sukladno uvjetima iz navedenog 
poziva od 15. studenog 2021.  

b) G. Tomljenović je kratko izvijestio Vijeće o održanom radnom 
sastanku u okviru pripreme nacionalne kampanje WE ARE NATO u 
Ministarstvu vanjskih i europskih poslova 15. i 16. studenog 2021., na 
kojem je NATO iskazao svoju zainteresiranost da sudjeluje na 
sljedećim Danima medijske pismenosti kao i na suradnji u 
organizaciji zasebne kampanje koja bi bila usmjerena na mlade, a u 
organizaciju koje bi se uključila i pojedina Ministarstva. 

 
 
 

Dovršeno u 11:10 sati 
 
 
 
 

 
Zapisnik sastavila                Predsjednik Vijeća 
Roberta Grgić                                                          Josip Popovac 
 
 


