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Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13., 
85/15.), Vijeće za elektroničke medije na svojoj sjednici br. 48-21 od dana 8. prosinca 2021. u sastavu Josip 
Popovac, predsjednik Vijeća, Robert Tomljenović, zamjenik predsjednika, Davor Marić, Damir Bučević, 
Vanja Gavran, Anita Malenica, Katija Kušec, članovi Vijeća donosi  

 

 

PLAN SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU ZA 2022. 

 

 

Rb. 
Naziv propisa, općeg akta 
ili dokumenta za koji se 
provodi savjetovanje 

Metoda 
savjetovanja 

Okvirno vrijeme 
provedbe 
savjetovanja 
(tromjesečje) 

Očekivano 
vrijeme 
donošenja 
propisa, općeg 
akta ili 
dokumenta za 
koji se provodi 
savjetovanje 
(tromjesečje) 

1. 

Nagradna natjecanja ili 
različiti oblici sudjelovanja 
gledatelja ili slušatelja u AV 
ili radijskom programu 

e-savjetovanje 
na mrežnim 
stranicama 
Središnjeg 
državnog 
portala 

I II 

2. 
Način i trajanje 
označavanja programa 
pod pokroviteljstvom 

e-savjetovanje 
na mrežnim 
stranicama 
Središnjeg 
državnog 
portala 

I II 

3. 

Tehničke i druge mjere 
kojima se gledatelji 
obavještavaju o plasmanu 
proizvoda u programima 

e-savjetovanje 
na mrežnim 
stranicama 
Središnjeg 
državnog 
portala 

I II 



 

 
 
 

 

4. 

 

Tehničke mjere i način 
postupanja nakladnika 
televizije i radija – programi 
koji mogu ozbiljno naštetiti 
fizičkom, mentalnom ili 
moralnom razvoju 
maloljetnika 

e-savjetovanje 
na mrežnim 
stranicama 
Središnjeg 
državnog 
portala 

I II 

5. 

Uvjeti i način utvrđivanja 
posebnih tehničkih, 
prostornih, financijskih i 
kadrovskih uvjeta 
djelatnosti pružanja 
medijskih usluga TV i radija 
i vođenje očevidnika 

e-savjetovanje 
na mrežnim 
stranicama 
Središnjeg 
državnog 
portala 

I II 

6. 

Detaljna mjerila i definicije 
za određivanje AV i 
radijskih programa koji se 
smatraju vlastitom 
proizvodnjom 

e-savjetovanje 
na mrežnim 
stranicama 
Središnjeg 
državnog 
portala 

I II 

7. 
Način označavanja 
repriznih programa 

e-savjetovanje 
na mrežnim 
stranicama 
Središnjeg 
državnog 
portala 

I II 

8. 

Detaljna mjerila za 
određivanje programa koji 
se smatraju hrvatskim AV 
djelima 

e-savjetovanje 
na mrežnim 
stranicama 
Središnjeg 
državnog 
portala 

I II 

9. 

Kriteriji i način povećanja 
EU djela, način podnošenja 
izviješća, podataka koje 
izviješće mora sadržavati, 
način dokazivanja 
podrijetla te prihvatljivih 
dokaza o podrijetlu 
europskih djela 

e-savjetovanje 
na mrežnim 
stranicama 
Središnjeg 
državnog 
portala 

I II 



 

 
 
 

 

10. 
Kriteriji i način povećanja 
opsega udjela neovisnih 
proizvođača 

e-savjetovanje 
na mrežnim 
stranicama 
Središnjeg 
državnog 
portala 

I II 

11. 

Način osiguranja pristupa 
prijenosnom signalu 
(prethodna suglasnost 
HAKOM-a) 

e-savjetovanje 
na mrežnim 
stranicama 
Središnjeg 
državnog 
portala 

I II 

12. 
Popis događaja od velike 
važnosti za društvo 

e-savjetovanje 
na mrežnim 
stranicama 
Središnjeg 
državnog 
portala 

I II 

13. 

Način i postupak provedbe 
javnog natječaja za 
sufinanciranje AV i 
radijskih projekata - 
Pravilnik o fondu 

e-savjetovanje 
na mrežnim 
stranicama 
Središnjeg 
državnog 
portala 

I II 

14. 

Postupak davanja 
koncesije i sadržaj 
obavijesti o namjeri 
davanja koncesije i 
postupak provedbe poziva 
zainteresiranim osobama 
za iskazivanje interesa  

e-savjetovanje 
na mrežnim 
stranicama 
Središnjeg 
državnog 
portala 

I II 

15. 

Visina i način plaćanja 
naknade za koncesiju, 
visina i način plaćanja 
naknade za ponudu 
podnesenu na temelju 
obavijesti o namjeri 
davanja koncesije 

e-savjetovanje 
na mrežnim 
stranicama 
Središnjeg 
državnog 
portala 

I II 

16. 

Naputak o izvješću o 
ostvarenim prihodima za 
prethodnu godinu koje 
pružatelji medijskih usluga 
i elektroničkih publikacija 

e-savjetovanje 
na mrežnim 
stranicama 
Središnjeg 
državnog 
portala 

I II 



 

 
 
 

 

17. 

Naputak o sadržaju i 
načinu vođenja upisnika 
pružatelja medijskih 
usluga, elektroničkih 
publikacija i neprofitnih 
proizvođača 
audiovizualnog i radijskog 
programa 

e-savjetovanje 
na mrežnim 
stranicama 
Središnjeg 
državnog 
portala 

I II 

 

 

 

 

 

Predsjednik Vijeća 

Josip Popovac 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


