
REPUBLIKA HRVATSKA       
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
 
 

       Zagreb, 2. svibnja 2022. 
 
 

Z A P I S N I K 
s 18-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 28. 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, Marija Lalić, viša analitičarka 
u odjelu za nadzor i analizu medijskog sadržaja (pod 
točkom 2.) i Marijana Lalić, viša pravna savjetnica u 
pravnom i kadrovskom odjelu (pod točkama 3. i 4.) 

 
 
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 imenovanju članova povjerenstva za ocjenu prijava pristiglih 

temeljem Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim 
publikacijama 

4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge tiska 
billboarda i zakupa oglasnog prostora 

5. Prijedlog Pravilnika o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih 
audiovizualnih djela neovisnih proizvođača 

6. Prijedlog Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima 
7. Radio Kaj d.o.o. – zahtjev za sklapanjem dodatka ugovora o koncesiji sukladno 

članku 89. ZEM-a 
8. CME MEDIA ENTERPRISES B.V., Amsterdam Nizozemska i RTL Hrvatska d.o.o. – 

zahtjev tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja za dostavom stručnog 
mišljenja 

9. Prijedlog ugovora o narudžbi i iskorištavanju autorskog djela uz izradu studije 
(standardi i kriteriji) temeljem kojih će se provoditi javni natječaji za aktivnosti i 
projekte 

10. Razno 
 

DNEVNI RED 
Dnevni red je jednoglasno usvojen 

 
 

Ad. 1.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Ovjerava se zapisnik s 17-22 sjednice Vijeća. 
  



Ad. 2.  Jednoglasno je odlučeno: 
a) Prima se na znanje očitovanje nakladnika Nova TV d.d. na 

neoznačeno pokroviteljstvo u emisiji IN magazin emitiranoj dana 17. 
ožujka 2022. na kanalu Nova TV.  

b) Prima se na znanje očitovanje nakladnika TV Nova d.o.o. na 
neoznačeno pokroviteljstvo u emisiji Boje zemlje emitiranoj na 
kanalu TV Nova dana 3. travnja 2022.  

c) Radi mogućeg kršenja članka 21. st. 1. i 2. te članka 22. st. 1. ZEM-a u 
programu Fino i Vino emitiranom na kanalu HTV2 dana 10. travnja 
2022., od nakladnika Hrvatska radiotelevizija zatražit će se 
očitovanje. 

d) Radi mogućeg kršenja članka 21. st. 1. i 2. te članka 22. st. 1. ZEM-a u 
emisijama Dođi, pogodi, osvoji! emitiranim na kanalu RTL dana 18. 
19. i 20. travnja 2022., od nakladnika RTL Hrvatska d.o.o. zatražit će se 
očitovanje. 

e) Radi mogućeg kršenja članka 24. st. 3. ZEM-a i članka 8, 9. i 13. 
Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima na 
kanalima Cinestar TV 1 i Cinestar Action and Thriller tijekom cijelog 
dana od 21. do 27. ožujka 2022., od nakladnika Duplicato media d.o.o. 
zatražit će se očitovanje. 

f) Sukladno članku 30. st. 8. ZEM-a, daje se prethodna suglasnost na 
promjenu programske osnove nakladniku TV Jadran d.o.o. – TV 
Jadran, a sve sukladno njegovom zahtjevu. 

 
Ad. 3.   Jednoglasno je odlučeno:  

Temeljem Programa ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim 
publikacijama, Klasa: UP/I-612-12/22-15/0001, Ur.broj: 567-06/02-22-02, 
usvojenog na sjednici 16-22 dana 13. travnja 2022. Vijeće za elektroničke 
medije imenuje članove Povjerenstva za ocjenjivanje temeljem 
diskrecijske ocijene iz redova javnih djelatnika koji su medijski 
stručnjaci u sastavu: 
 
• Anita Malenica, članica Vijeća za elektroničke medije, predsjednica 

Povjerenstva, Mislav Miholek, novinar, član, Ivana Petrović, 
novinarka, članica, Davor Ivanković, novinar, član, Mato Jerkić, 
novinar, član, Mato Pejić, novinar, član i Gordana Škaljac Narančić, 
novinarka, članica. 

 
Sedmeročlano Povjerenstvo za ocjenu pristiglih prijava zaduženo je za 
analizu i ocjenjivanje prijava za Program ugovaranja novinarskih 
radova, kao i praćenje, savjetovanje i izvještavanje o objavljenim 
radovima, te evaluaciju dostavljenih izvještaja. Članice i članovi 
Povjerenstva, izuzimajući gospođu Anitu Malenicu, za svoj rad dobit će 
novčanu naknadu u visini od 7.000,00 kn brutto II. 
 

Ad. 4.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Pokreće se postupak jednostavne javne nabave usluge tiska billboarda 

i zakupa oglasnog prostora. Evidencijski broj nabave je BN 23/22, dok 
procijenjena vrijednost u kunama bez PDV-a iznosi 58.000,00 kn. 
Ovlašteni predstavnik Vijeća od strane naručitelja je gđa. Malenica. 

 
Ad. 5.   Jednoglasno je odlučeno: 

Donosi se Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela 
europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača. Predmetni 
Pravilnik uputit će se na e- savjetovanje. 

 
 



Ad. 6.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Donosi se Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima. 

Predmetni Pravilnik uputit će se na e-savjetovanje. 
 
Ad. 7.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Kako su ispunjeni uvjeti iz članka 89. ZEM-a, s društvom Radio Kaj d.o.o. 

sklopit će se dodatak ugovoru o koncesiji u kojem dodatku će biti 
navedeno izmijenjeno koncesijsko područje - Krapinsko-zagorska, 
Zagrebačka, Varaždinska i Međimurska županija i gradovi Zagreb i 
Koprivnica (R-KR) te će biti izmijenjena odredba o visini fiksnog dijela 
naknade za koncesiju s 9.000,00 kuna godišnje na 9.500,00 kuna 
godišnje (zbog povećanja pokrivanja). 

 
Ad. 8.  Jednoglasno je odlučeno: 

Vezano uz dopis Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 11. travnja 
2022. kojim mole davanje stručnog mišljenja o učincima provedbe 
koncentracije u postupku prijave namjere provedbe koncentracije 
poduzetnika CME MEDIA ENTERPRISES B.V. i RTL Hrvatska d.o.o., a sa 
stajališta nadležnosti koja proizlazi iz Zakona o elektroničkim medijima 
očitujemo se kako s navedenom namjerom provedbe koncentracije 
poduzetnika ne dolazi do kršenja odredbi o koncentraciji medija iz 
ZEM-a to jest, konkretno, ne dolazi do nedopuštene promjene 
vlasništva iz čl. 64. ZEM-a. 

 
Ad. 9.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Agencija će s MARPLE COMMUNICATIONS, obrtom za konzultantske 

usluge, vl. Marijana Grbeša Zenzerović i gđom Ivom Nenadić sklopiti 
Ugovore o narudžbi i iskorištavanju autorskog djela kojim će se 
ugovoriti izrada studije, odnosno razrada okvirnih standarda i kriterija 
temeljem kojih će se provoditi javni natječaji za aktivnosti i projekte 
„Uspostava sustava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave 
podataka o vlasništvu i financiranju medija“ (Nacionalni plan oporavka i 
otpornosti C1.1.1.R6-12).  

 
Ad. 10.  G. Tomljenović je kratko upoznao Vijeće da u ponedjeljak 2. svibnja 2022. 

kreću 5. Dani medijske pismenosti, te je ukratko iznio plan aktivnosti. 
 
 
 

 
Dovršeno u 11:20 sati 

 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila                     Predsjednik Vijeća 
Roberta Grgić                                                          Josip Popovac
  


