
REPUBLIKA HRVATSKA       
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
 
 

       Zagreb, 11. travnja 2022. 
 
 

Z A P I S N I K 
s 15-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 7. travnja 2022.   

 
Započeto u 11:05 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, Stanislav Bender, voditelj 
odjela za nadzor i analizu medijskog sadržaja (pod 
točkom 2.) i Marijana Lalić, viša pravna savjetnica (pod 
točkom 3.) 

 
 
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. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga 
3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave reprezentacije i usluge 

sredstava za čišćenje 
4. Prijedlog odluke o povratu sredstava Fonda po Javnom natječaju 01-20 za 2021. 

8. dio – Centar za kulturne djelatnosti 
5. Prijedlog odluke o povratu sredstava Fonda po Javnom natječaju 01-20 za 2021. 

9. dio – Kulturno športska braniteljska udruga 
6. Prijedlog odluke o povratu sredstava Fonda po Javnom natječaju 01-20 za 2021. 

10. dio – Zagrebačka novinska udruga - ZNA 
7. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02-

20 za 2021. 13. dio – Udruga radio Marija 
8. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti 

pružanja medijske usluge radija na području Virovitičko-podravske županije (Z-
VT) 

9. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti 
pružanja medijske usluge radija na području Šibensko-kninske županije (Z-SI) 

10. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti 
pružanja medijske usluge radija na području Požeško-slavonske županije (Z-
PZ) 

11. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti 
pružanja medijske usluge radija na području dijela grada Zagreba (D-ZG1) 

12. Izmjene i dopune Financijskog plana Agencija za elektroničke medije za 2022. 
13. Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu pravilnika o kriterijima i 

načinu povećanja opsega udjela europskih djela 
14. Glas Podravine d.o.o. – neemitiranje programa na frekvenciji 94,1 MHz 
15. Izvješće o provedbi članka 11. Zakona o hrvatskoj radioteleviziji 



16. Poziv na suradnju i partnerstvo na europskom projektu radnog naziva „SURF 
and SOUND 2.0“ 

17. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja 
i ispisu iz Knjige pružatelja 

18. Razno 
 

DNEVNI RED 
Dnevni red je jednoglasno usvojen 

 
 

Ad. 1.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Ovjerava se zapisnik s 14-22 sjednice Vijeća. 
  
Ad. 2.  Jednoglasno je odlučeno: 

a) Pravobraniteljica za ravnopravnosti spolova proslijedila je pritužbu 
na članak „Feminizam kao pokret ružnih žena“ objavljen na portalu 
Sloboda.hr u kojem se, kako tvrdi, potiče mizoginija i nasilje prema 
ženama. Ujedno je zatražila da se utvrdi udovoljava li taj portal 
kriterijima za status elektroničke publikacije. Vijeće je na posljednjoj 
sjednici izdalo prekršajni nalog u iznosu od 100.000 kn pružatelju 
medijske usluge Udruzi za promicanje ljudskih prava, medijskih 
sloboda i kulturnih vrijednosti "Sloboda". Kako je ova udruga  
prestala postojati 30.10.2018. i brisana je iz Registra udruga, 
odlučeno je da se ovaj predmet proslijedi Ministarstvu unutarnjih 
poslova Republike Hrvatske. 

b) Prima se na znanje očitovanje nakladnika Nova TV d.d. na 
neoznačenu audiovizualnu komercijalnu komunikaciju u emisiji 
Zdravlje na kvadrat emitiranoj dana 5. ožujka 2022. u terminu od 
10:32:45 do 10:37:35 na kanalu Nova TV. 

c) Prima se na znanje očitovanje nakladnika RTL Hrvatska d.o.o. zbog 
emitiranja serije Naša mala klinika bez primjerene programske 
oznake na kanalu RTL Kockica dana 23. veljače 2022.  u terminu od 
19:55 do 20:41 sati. 

d) Prima se na znanje očitovanje nakladnika RTL Hrvatska d.o.o. zbog 
nepravilno označenog pokroviteljstva u emisiji RTL Exkluziv dana 12. 
veljače 2022. na kanalu RTL Televizija u terminu od 17:50 do 18:26 sati. 

e) Po pritužbi na prilog o ukrajinskom plesnom ansamblu koji je 
emitiran u sklopu emisije „Bez komentara“ na kanalu HRT 4 dana 
27. ožujka 2022. u terminu od 23:25:26 do 23:28:38 sati, utvrđuje se 
da nema kršenja ZEM-a. 

f) Po pritužbi da Večernji list veliča pokret Azov u članku „Šef postrojbe 
koju mrzi Putin bio je vođa ekstremnih huligana, Zelenskom odbio 
salutirati“ objavljenom dana 15.  ožujka 2022. na stranici vecernji.hr, 
utvrđuje se da nema kršenja ZEM-a. 

g) Po pritužbi na fotografiju koja prikazuje zastavu Armije BiH u članku 
„Za Nizozemsku je konstitutivnost naroda u BiH diskriminatorni 
koncept“ objavljenom dana 21. ožujka 2022. na stranici Hrt.hr, 
utvrđuje se da nema kršenja ZEM-a. 

h) Radi nepravilno označenog pokroviteljstva (Samsung pop-store i 
smrznuta hrana Frozy) u emisiji InMagazin emitiranoj dana 17. 
ožujka 2022. na kanalu Nova TV, od nakladnika Nova TV d.d. zatražit 
će se očitovanje radi mogućeg kršenja članka 21. st. 1. i 2. te članka 
22. st. 1. ZEM-a. 

i) Prima se na znanje očitovanje nakladnika Diadora Media d.o.o. zbog 
emitiranja tarot emisije Zapisano u zvijezdama bez klasifikacijske 
oznake u vremenu od 28. veljače do 6. ožujka 2022. na kanalu 
Diadora TV.   

 



j) Prima se na znanje očitovanje nakladnika Nezavisna televizija d.o.o. 
zbog emitiranja tarot emisije Zapisano u zvijezdama bez 
klasifikacijske oznake u vremenu od 28. veljače do 6. ožujka 2022. na 
kanalu Mreža TV.  

k) Prima se na znanje očitovanje nakladnika Slavonsko-brodska 
televizija d.o.o. zbog emitiranja tarot emisije Zapisano u zvijezdama 
bez klasifikacijske oznake u vremenu od 28. veljače do 6. ožujka 
2022. na kanalu SBTV.  

l) Prima se na znanje očitovanje nakladnika Varaždinska televizija 
d.o.o. zbog emitiranja tarot emisije Zapisano u zvijezdama bez 
klasifikacijske oznake u vremenu od 28. veljače do 6. ožujka 2022. na 
kanalu VTV televizija. 

m) Prima se na znanje očitovanje nakladnika VTV d.o.o. zbog emitiranja 
tarot emisije Zapisano u zvijezdama bez klasifikacijske oznake u 
vremenu od 28. veljače do 6. ožujka 2022. na kanalu Plava 
vinkovačka. 

n) Prima se na znanje očitovanje nakladnika VTV d.o.o. zbog emitiranja 
tarot emisije Zapisano u zvijezdama bez klasifikacijske oznake u 
vremenu od 28. veljače do 6. ožujka 2022. na kanalu Plava televizija.  

o) Prima se na znanje očitovanje nakladnika Televizija Dalmacija d.o.o. 
zbog emitiranja tarot emisije Zapisano u zvijezdama bez 
klasifikacijske oznake u vremenu od 28. veljače do 6. ožujka 2022. na 
kanalu TV Dalmacija.  

p) Prima se na znanje očitovanje nakladnika Kanal RI d.o.o. zbog 
emitiranja tarot emisije Zapisano u zvijezdama bez klasifikacijske 
oznake u vremenu od 28. veljače do 6. ožujka 2022. na kanalu Kanal 
Ri.  

 
Ad. 3.   Jednoglasno je odlučeno:  

U predmetu nabave reprezentacije i sredstava za čišćenje odabire se 
ponuda društva Vrutak d.o.o., Zagreb, Vodovodna 20a, OIB: 
9509288893. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi 
64.000,00 kn, dok cijena odabrane ponude bez PDV-a iznosi 63.902,30 
kn.  
 

Ad. 4.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Nalaže se Centru za kulturne djelatnosti, Zagreb, Savska cesta 3, OIB: 

66197971625 da u roku od 30 dana od dana dostave ove odluke izvrši 
povrat uplaćenih sredstava Fonda za poticanje pluralizma i 
raznovrsnosti elektroničkih medija u iznosu od 26.063,84 kuna za 
sredstva dodijeljena za proizvodnju emisije „Podcast Programi CKD-a“ 
za 2021., uvećan za kamate sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 794/2004 
(SL L 140) koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EC) br. 271/2008 
počevši od dana korištenja državne potpore – isplata sredstava dana 22. 
travnja 2021. pa do povrata sredstava uplatom na žiro račun broj 
HR8923900011500007433 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., 
a koja od 22. travnja 2021. do 31. prosinca 2021. iznosi 1,22%, od 01. siječnja 
2022. do 01. travnja 2022. iznosi 1,26%, a nakon toga datuma sukladno 
kamatnoj stopi važećoj u trenutku povrata kako je to regulirano 
Uredbom Komisije. /Vijeće za elektroničke medije je donijelo odluku o 
povratu uplaćenih sredstava Fonda 01/20 za 2021. godinu radi toga što 
je uvidom u programsko izvješće pravdanja vidljivo da nisu uneseni 
podaci niti za jednu od petnaest (15) ugovorenih emisija. Od pružatelja 
medijskih usluga je dana 25. siječnja 2022. zatraženo pisano pojašnjenje, 
te je odgovoreno da projekt nije realiziran zbog nedostatka vremena i 
ljudstva kao i zbog situacije uzrokovane koronavirusom. Također su 
predložili raskid ugovora te izrazili spremnost vratiti sva dodijeljena im 
sredstva./ 



Ukoliko isplata ne bude izvršena u navedenom roku, Agencija će 
započeti postupak prisilne naplate sredstava aktiviranjem sredstava 
osiguranja – bjanko zadužnice. 
Pružatelj medijske usluge iz točke I. nema pravo na isplatu preostalih 
20% sredstava. 

 
Ad. 5.   Jednoglasno je odlučeno: 

Nalaže se Kulturno športska braniteljska udruga, Zagreb, Ilica 61/2, OIB: 
26748093129 da u roku od 30 dana od dana dostave ove odluke izvrši 
povrat uplaćenih sredstava Fonda za poticanje pluralizma i 
raznovrsnosti elektroničkih medija u iznosu od 35.189,07 kuna za 
sredstva dodijeljena za proizvodnju emisije „Djeca stradala u 
Domovinskom ratu“ za 2021., uvećan za kamate sukladno Uredbi 
Komisije (EZ) br. 794/2004 (SL L 140) koja je izmijenjena Uredbom 
Komisije (EC) br. 271/2008 počevši od dana korištenja državne potpore 
– isplata sredstava dana 24. ožujka 2021. pa do povrata sredstava 
uplatom na žiro račun broj HR8923900011500007433 otvoren kod 
Hrvatske poštanske banke d.d., a koja od 24. ožujka 2021. do 31. prosinca 
2021. iznosi 1,22%, od 01. siječnja 2022. do 01. travnja 2022. iznosi 1,26%, a 
nakon toga datuma sukladno kamatnoj stopi važećoj u trenutku 
povrata kako je to regulirano Uredbom Komisije. /Vijeće za elektroničke 
medije donijelo je odluku o povratu uplaćenih sredstava Fonda 01/20 za 
2021. godinu radi toga što pružatelj medijske usluge nije izvršio svoju 
ugovornu obvezu. Kontaktirani su u više navrata telefonski kao i 
pisanim putem (16.9.2021, 20.1.2022.).  Potvrdili su da su imali problema 
sa suradnicima i nagovijestili da će imati manjak, ali su istaknuli da će 
izvješće podnijeti. Kako to nisu učinili, dana 25.2.2022. ponovno im je 
telefonski i dopisom ukazano na istek roka za završno pravdanje. Iako 
su ponavljali da će sve na vrijeme napraviti, dana 1.3.2022. poslali su 
dopis u kojem su naveli kako nisu realizirali projekt jer su imali problema 
s novinarkom. Naveli su da su nepromišljeno ušli u projekt, ispričali se, 
te naveli da će vratiti sva sredstva. Završno pravdanje nisu podnijeli./ 
Ukoliko isplata ne bude izvršena u navedenom roku, Agencija će 
započeti postupak prisilne naplate sredstava aktiviranjem sredstava 
osiguranja – bjanko zadužnice. 
Pružatelj medijske usluge iz točke I. nema pravo na isplatu preostalih 
20% sredstava. 
 

Ad. 6.  Jednoglasno je odlučeno: 
Nalaže se Zagrebačka novinska udruga - ZNA, Zagreb, Ivana Trnskoga 
13, OIB: 95524965418 da u roku od 30 dana od dana dostave ove odluke 
izvrši povrat uplaćenih sredstava Fonda za poticanje pluralizma i 
raznovrsnosti elektroničkih medija u iznosu od 35.189,07 kuna za 
sredstva dodijeljena za program/sadržaj „https://www.zna.hr“ za 2021., 
uvećan za kamate sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 794/2004 (SL L 140) 
koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EC) br. 271/2008 počevši od dana 
korištenja državne potpore – isplata sredstava dana 24. ožujka 2021. pa 
do povrata sredstava uplatom na žiro račun broj 
HR8923900011500007433 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., 
a koja od 24. ožujka 2021. do 31. prosinca 2021. iznosi 1,22%, od 01. siječnja 
2022. do 01. travnja 2022. iznosi 1,26%, a nakon toga datuma sukladno 
kamatnoj stopi važećoj u trenutku povrata kako je to regulirano 
Uredbom Komisije. /Vijeće za elektroničke medije donijelo je odluku o 
povratu uplaćenih sredstava Fonda 01/20 za 2021. godinu radi toga što 
pružatelj medijske usluge nije izvršio svoju ugovornu obvezu, nema niti 
jednog unesenog ostvarenog teksta u programskom izvješću za 2021. 
odnosno nije podnio završno pravdanje. Poteškoće su uočene već u 
prvih šest mjeseci, te su već tada kontaktirani. U odgovoru dana 



29.9.2021. naveli su da su imali problema s autorima i korona virusom. 
Nakon toga su dana 24.1.2022 i 14.2.2022. ponovno kontaktirani obzirom 
nisu poslali završna programska izvješća, no nije bilo odgovora. Nakon 
toga nisu podnijeli završno pravdanje. U dopisu od dana 8.3.2022. 
napokon su se očitovali, naveli probleme s redakcijom, autorima i 
pandemijom, te naveli da će vratiti sva primljena sredstva./ 
Ukoliko isplata ne bude izvršena u navedenom roku, Agencija će 
započeti postupak prisilne naplate sredstava aktiviranjem sredstava 
osiguranja – bjanko zadužnice. 
Pružatelj medijske usluge iz točke I. nema pravo na isplatu preostalih 
20% sredstava. 

 
 
Ad. 7.  Jednoglasno je odlučeno: 
 I. Prihvaća se pravdanje sredstava Fonda za poticanje pluralizma i 

raznovrsnosti elektroničkih medija po Javnom natječaju broj 02/20 za 
2021. za pružatelja medijskih usluga: 

 
1. UDRUGA RADIO MARIJA 
za programe „ŠKRINJICA ČUVARIĆA“ „NADOM NOŠENI“ i „ZNANJEM 
DO SPOZNAJA“. 

 
II. Djelomično se prihvaća pravdanje sredstava Fonda za poticanje 
pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija po Javnom natječaju 
broj 02/20 za 2021. za pružatelja medijskih usluga iz točke I. ove odluke 
iz razloga što je za program „HRVATSKE VREDNOTE“ u obvezi vratiti 
iznos od 12.263,80 kn i za program „SNAGA HRVATSKE“ u obvezi vratiti 
iznos od 2.445,85 kn. /Pružatelj medijskih usluga Udruga radio Marija je 
u skladu s odredbama Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za poticanje 
pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u obvezi za program 
„HRVATSKE VREDNOTE“ vratiti iznos od 12.263,80 kn jer su odobrena 
sredstva veća od sredstava utrošenih za proizvodnju ovog programa i 
za program „SNAGA HRVATSKE“ vratiti iznos od 2.445,85 kn jer su 
odobrena sredstva veća od sredstava utrošenih za proizvodnju ovog 
programa./ 

III. Pružatelju medijskih usluga iz točke I. isplatit će se iznos od 20% 
dodijeljenih sredstava sukladno odredbama Ugovora o dodjeli 
sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih 
medija, ako su podmirene sve financijske obveze, uključujući i one iz 
točke II. ove odluke. 

 
  IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Ad. 8.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Usvaja se studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje 

djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Virovitičko-
podravske županije (Z-VT). 

 
Ad. 9.  Jednoglasno je odlučeno: 

Usvaja se studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje 
djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Šibensko-
kninske županije (Z-SI). 

 
Ad. 10.  Jednoglasno je odlučeno: 

Usvaja se studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje 
djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Požeško-
slavonske županije (Z-PZ). 



   
Ad. 11.  Jednoglasno je odlučeno: 

Usvaja se studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje 
djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području dijela grada 
Zagreba (D-ZG1). 

 
Ad. 12.  Jednoglasno je odlučeno: 

Usvajaju se izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 
elektroničke medije za 2022. 
 

Ad. 13.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Usvaja se Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu pravilnika o 

kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela. 
Ad. 14.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Trajno se oduzima koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske 

usluge radija na području grada Koprivnice (G-KC), nakladniku radija – 
trgovačkom društvu GLAS PODRAVINE d.o.o., Koprivnica, Dravska ulica 
17, OIB: 25232881495. 

 Ugovor Br. R-07/20 od 28. svibnja 2020. o koncesiji za obavljanje 
djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području grada 
Koprivnice (G-KC); 94,1 MHz, prestaje važiti danom izvršnosti odluke o 
trajnom oduzimanju koncesije. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u 
„Narodnim novinama“. 

Razlog tome je činjenica što je nakladnik prekinuo ostvarivati koncesiju 
dulje od 48 sati. Predmetni nakladnik je prema vlastitom očitovanju 
prestao emitirati radijski program zemaljskim putem na FM frekvenciji 
94,1 MHz dana 8. listopada 2021. oko 17 sati. Do toga je došlo zbog kvara 
na odašiljaču, koji nije bilo moguće otkloniti, pa je nakladnik morao 
pristupiti nabavci novog odašiljača, što je bilo financijski zahtjevno te je 
trajalo dulje vrijeme. Prekid emitiranja potvrdio je i HAKOM.. Novi 
odašiljač nakladnik je nabavio tijekom ožujka 2022.  
 
Zakon o elektroničkim medijima u članku 90. stavku 1., točki 1. propisuje 
kako će Vijeće donijeti rješenje i/ili odluku o privremenom ili trajnom 
oduzimanju koncesije ili dopuštenja pružatelju medijskih usluga ako 
utvrdi da nakladnik televizije i/ili radija nije počeo ostvarivati koncesiju 
u roku određenom ugovorom o koncesiji ili ne poštuje tehničke uvjete 
iz ugovora o koncesiji dulje od mjesec dana od početka ostvarivanja 
koncesije odnosno prekine ostvarivati koncesiju dulje od 48 sati.  
 
Vijeće je na temelju priznanja samog nakladnika GLAS PODRAVINE 
d.o.o. kao i na temelju dopisa HAKOM-a utvrdilo kako je nakladnik GLAS 
PODRAVINE d.o.o. prekinuo ostvarivati koncesiju u vremenskom 
razdoblju duljem od 48 sati. Naime, sam nakladnik izričito navodi u 
svojem dopisu od 18. ožujka 2022. kako je zbog kvara odašiljača prestao 
s emitiranjem radijskog programa u listopada 2021. te, također izričito 
navodi u dopisu od 31. ožujka 2022. kako planira s emitiranjem 
programa početi 1. travnja 2022. Navodi nakladnika o neprekinutom 
emitiranju radijskog programa putem interneta (tzv. stream) nisu 
pravno relevantni budući da koncesija prestaje temeljem samog 
Zakona i to kada prekid ostvarivanja koncesije bude dulji od 48 sati.  
 
Kako je na neosporan način utvrđeno da je nakladnik prestao ostvarivati 
koncesiju u vremenskom razdoblju duljem od 48 sati odlučeno je kao u 
izreci ove odluke to jest Vijeće je donijelo odluku o trajnom oduzimanju 
koncesije. 



 
Kada je u pitanju dodjela sredstava Fonda 02/21 za 2022., neće se 
pristupiti potpisu Ugovora o dodjeli sredstava Fonda. 
 
Također će se izmijeniti i dopuniti već ranije donesena odluka o 
pravdanju sredstava Fonda 02/20 za 2021. 2. dio u odnosu na nakladnika 
Glas Podravine d.o.o. koja je donesena na sjednici Vijeća 12-22 dana 17. 
ožujka 2022. 
 
Nakladnika će se pozvati na upis Internet radija u upisnik koji vodi 
Agencija za elektroničke medije. 
  

Ad. 15.  Jednoglasno je odlučeno: 
Usvaja se Izvješće o provedbi članka 11. Zakona o hrvatskoj radioteleviziji 
za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. 
 

Ad. 16.  Jednoglasno je odlučeno: 
  Prihvaća se suradnja i partnerstvo na europskom projektu radnog 

naziva „SURF and SOUND 2.0“ predloženo od udruge B.a.B.e. 
 
Ad. 17. 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 upisuje se: 

 
 Lifestyle Publishing d.o.o. - https://www.buro247.hr/ 
 MINEA d.o.o. - https://grad-bjelovar.com 
 Imanas4 d.o.o. - www.savjeti.hr 
 VERBUM PUBLICUM d.o.o. - https://juzni.hr/ 
 Boje zemlje, obrt za proizvodnju multimedijskog sadržaja, vl. 

Kristina Macuka - https://www.bojezemlje.hr/ 
 Slavonija. in komunikacije j.d.o.o. - https://slavonija.in/ 
 

 Na temelju članka 94. stavak 4., 5. i 6. ZEM-a i članka 12. stavak 4. 
Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih 
publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog 
programa iz Knjige pružatelja elektroničkih publikacija ispisuje se: 

 
 BIRO STUDIO 247 d.o.o. - https://www.buro247.hr/ 
 MMPR j.d.o.o. - https://slavonija.in/ 

 
Ad. 18.  a) Svakom radniku Agencije za elektroničke medije (izuzev 

predsjednika i članova Vijeća za elektroničke medije) u tom statusu na 
dan donošenja ove Odluke, na ime prigodne nagrade (uskrsnice) 
dodijelit će se poklon kartica u visini od 600,00 kn, a koju će moći 
iskoristiti u trgovinama društva Konzum plus d.o.o. 
b) Gđa. Malenica je kratko informirala Vijeće o održanom otvorenom 
panelu u organizaciji Sindikata novinara i medijskih djelatnika Hrvatske 
– projekt „Zajedno protiv mržnje“, a na kojem je prisustvovala.  

 
 

Dovršeno u 11:50 sati 
 
 
Zapisnik sastavila                     Predsjednik Vijeća 
Roberta Grgić                                                          Josip Popovac
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