REPUBLIKA HRVATSKA
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE
Zagreb, 4. ožujka 2022.
ZAPISNIK
s 10-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 3. ožujka 2022.
Započeto u 11:05 sati
PRISUTNI:

Josip Popovac, Robert Tomljenović, Damir Bučević, Anita
Malenica, Katija Kušec i Davor Marić

NEDOSTAJE:

Vanja Gavran

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 predsjednik Vijeća g. Josip Popovac i konstatirao da postoji kvorum
za donošenje pravovaljanih odluka, te je predložio sljedeći dnevni red:
Predloženi dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Ovjera zapisnika
Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
Zamolba društva Laudato TV d.o.o. za preseljenjem u MUX 2 digitalna regija D4
Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
Razno
DNEVNI RED
Dnevni red je jednoglasno usvojen

Ad. 1.

Jednoglasno je odlučeno:
Ovjerava se zapisnik s 9-22 sjednice Vijeća.

Ad. 2.

Jednoglasno je odlučeno:
a) Prima se na znanje očitovanje HD-WIN Arena Sport d.o.o. zbog
razlike veće od 5% u glasnoći zvuka između redovnog programa i
reklamnih blokova na kanalu Arena Sport 3.
b) Po pritužbi na nakladnika Kanal RI d.o.o. koji je na kanalu Kanal RI
dana 12. veljače 2022. emitirao igrani film „Smrtonosni izlet“ bez
primjerene oznake za vrijeme trajanja cijelog filma, od nakladnika
će se zatražiti očitovanje radi mogućeg kršenja članka 24. stavak 3
ZEM-a i članka 8. stavak 1. Pravilnika o zaštiti maloljetnika u
elektroničkim medijima.
c) Po pritužbi na nakladnika KA-VISION d.o.o. koji je na kanalu TREND
TV dana 26. veljače 2022. emitirao program „Zlatno klasje“ – prilog o
proizvodima Plantella, od nakladnika će se zatražiti očitovanje radi
mogućeg kršenja članka 21. stavak 1. i 2 i članka 22. stavak 1 ZEM-a.

d) Po pritužbi na neoznačeno sponzorstvo agencije za nekretnine
Marlimat u emisiji Sport nedjeljom na kanalima Kanal RI i SBTV,
nakladnika Kanal RI d.o.o. i Slavonsko-brodska televizija d.o.o. dana
13. i 20. veljače 2022., od nakladnika će se zatražiti očitovanje radi
mogućeg kršenja članka 21. stavak 1. i 2. i članka 22. stavak 1. ZEM-a.
Također će se provjeriti da li je i HOO TV d.o.o. (SPTV) emitirala
predmetnu emisiju.
e) Po pritužbi radi prikrivenog oglašavanja ugostiteljskog objekta
O'Hara u emisiji Dnevnik na Kanalu RI nakladnika Kanal RI d.o.o.
dana 9. veljače 2022., zatražit će se očitovanje nakladnika radi
mogućeg kršenja članka 21. stavak 1. i 2. ZEM-a.
f) Po proslijeđenim pritužbama od strane pučke pravobraniteljice i
Ministarstva kulture i medija na više elektroničkih publikacija
(Glasistre.hr, Jutarnji.hr, Tportal.hr Totalinfo.hr i Net.hr) u periodu od
14. do 16. veljače 2022. zbog otkrivanja privatnih podataka i
neprofesionalnosti u izvještavanju o slučaju dvostrukog ubojstva u
Puli, utvrđuje se da nema kršenja ZEM-a.
g) Po pritužbi zbog preglasnih džinglova i tzv. lažnih satnica termina
serija na kanalima Nova TV i N1 TV nakladnika Nova TV d.d. i Adria
News S.à.r.l., utvrđuje se da nema kršenja ZEM-a.
Ad. 3.

Jednoglasno je odlučeno:
Vezano uz zamolbu društva Laudato TV d.o.o. za preseljenjem u MUX 2
digitalna regija D4, od HAKOM-a će se zatražiti tehnički parametri.

Ad. 4.

Jednoglasno je odlučeno:
Na temelju članka 94. stavak 4., 5. i 6. ZEM-a i članka 9. stavak 1.
Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih
publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog
programa u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija upisuju se:
•
•

Ad. 5.

Radar d.o.o. – https://studioeuropa.online
Udruga za medijsku kulturu pluralizam i komunikaciju „PRESS+“ https://turizam365.hr/

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.

Dovršeno u 11:20 sati

Zapisnik sastavila
Roberta Grgić

Predsjednik Vijeća
Josip Popovac

