
REPUBLIKA HRVATSKA       
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
 
 

       Zagreb, 13. siječnja 2022. 
 
 

Z A P I S N I K 
s 3-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 13. siječnja 2022.   

 
Započeto u 11:00 sati 

 
 
PRISUTNI: Robert Tomljenović, Damir Bučević, Anita Malenica, 

Katija Kušec, Vanja Gavran i Davor Marić 
 
NEDOSTAJE: Josip Popovac 
    
OSTALI 
PRISUTNI: Roberta Grgić, tajnica Vijeća, Miro Križan, voditelj 

pravnog i kadrovskog odjela, Stanislav Bender, voditelj 
odjela za nadzor i analizu medijskog sadržaja (pod 
točkom 2.) 

 
 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika Vijeća g. Robert Tomljenović 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. Akcijski plan za razdoblje od 2021. do 2024. uz Strategiju sprječavanja korupcije 

za razdoblje od 2021. do 2030 – prijedlog očitovanja 
4. Razno 

 
 

DNEVNI RED 
Dnevni red je jednoglasno usvojen 

 
 

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

a) Po pritužbi na kanal Cro TV HD Televizija hrvatske dijaspore na 
kojem je, kako se tvrdi, već u nekoliko navrata emitirana ustaška 
pjesma „Evo zore, evo dana“, nakladniku će se uputiti dopis sa 
zahtjevom za dostavom snimki. 

b) Primaju se na znanja očitovanja nakladnika RTL Hrvatska d.o.o. (RTL 
Televizija i RTL2) i Nova TV d.d. (DOMA TV) zbog oglasa štetnih za 
maloljetnike na stranicama teleteksta na navedenim kanalima, dok 
će se nakladniku NOVA TV d.d. uputiti dopis vezan uz kanal NOVA 
TV u kojem će se pozvati da ukloni obavijest s naslovnice (početne 
stranice teleteksta).  

 
 



Ad. 3.   Jednoglasno je odlučeno: 
Usvaja se očitovanje na prijedlog izrade Akcijskog plana za razdoblje od 
2021. do 2024. uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. 
do 2030. na način da se brišu mjere 4.1.3. – pod 1.1. i 1.2. kao i 4.1.4. – 2.1.,a 
u kojima je kao nositelj predložena Agencija za elektroničke medije.
   

Ad. 4.   Jednoglasno je odlučeno: 
Na prijedlog g. Tomljenovića AEM će podržati prijedlog programa rada 
European Platform of Regulatory Authorities (EPRA) za 2022. 

 
 
 

Dovršeno u 11:10 sati 
 
 
 
 

 
Zapisnik sastavila                Zamjenik predsjednika Vijeća 
Roberta Grgić                                                Robert Tomljenović 


