
REPUBLIKA HRVATSKA       
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
 
 

       Zagreb, 13. svibnja 2022. 
 
 

Z A P I S N I K 
s 20-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 12. svibnja 2022.   

 
Započeto u 11:05 sati 

 
 
PRISUTNI: Josip Popovac, Robert Tomljenović, Damir Bučević,  Anita 

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

pravnog i kadrovskog odjela i Marijana Lalić, viša pravna 
savjetnica u pravnom i kadrovskom odjelu (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. Ovjera zapisnika 
2. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave uredskog materijala 
3. Zahtjev društva Hrvatski telekom d.d. za dobivanjem dopuštenja sa satelitski, 

internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog programa za 
televizijski kanal MAXSport 1 

4. Zahtjev društva Hrvatski telekom d.d. za dobivanjem dopuštenja sa satelitski, 
internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog programa za 
televizijski kanal MAXSport 2 

5. Razno 
 

DNEVNI RED 
Dnevni red je jednoglasno usvojen 

 
 

Ad. 1.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Ovjerava se zapisnik s 19-22 sjednice Vijeća. 
  
Ad. 2.  Jednoglasno je odlučeno: 

U predmetu nabave uredskog materijala odabire se ponuda društva 
MAKROMIKRO d.o.o., OIB: 50467974870. Procijenjena vrijednost 
nabave bez PDV-a iznosi 104.000,00 kn, dok vrijednost odabrane 
ponude bez PDV-a iznosi 86.845,85 kn. 
 

Ad. 3.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Daje se trgovačkom društvu HRVATSKI TELEKOM d.d., Radnička cesta 
 21, ZAGREB, OIB: 81793146560, dopuštenje za satelitski, internetski, 
 kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za 
 televizijski kanal MAXSport 1. 



 Dopuštenje se izdaje na razdoblje od deset godina. 
 
Ad. 4.   Jednoglasno je odlučeno: 

  Daje se trgovačkom društvu HRVATSKI TELEKOM d.d., Radnička cesta  
 21, ZAGREB, OIB: 81793146560, dopuštenje za satelitski, internetski,  
 kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za  
 televizijski kanal MAXSport 2. Dopuštenje se izdaje na razdoblje od  
 deset godina. 

  
Ad. 5.  a) Na prijedlog g. Popovca i bez obzira na činjenicu da je rok za dostavu 

izvještaja istekao, jednoglasno je odlučeno da se svim obveznicima 
prema članku 38. ZEM-a uputi dopis u kojem će se pozvati na dostavu 
izvještaja. 

 b) Na inicijativu g. Tomljenovića, a u odnosu na dolazak delegacije s 
Kosova, zaključeno je da će se zajednički sastanak u organizaciji AEM-a 
održati u njenim prostorijama, te da će se na isti prema potrebi pozvati 
vanjske institucije kao što su AZTN i HND. 

 c) Gđa. Malenica je dala kratku informaciju vezanu uz pristigle radove 
na javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim 
publikacijama kao i podatak da će se prvi sastanak povjerenstva održati 
25. svibnja 2022. 
 d) Zaključeno je da će se svim pružateljima medijskih usluga i 
elektroničkih publikacija uputiti mail u kojem će se dodatno informirati 
da je u tijeku e- savjetovanje za tri pravilnika (podzakonska akta) i to 
pravilnika o fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih 
medija, pravilnika o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela 
europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača i pravilnika o 
zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima. 

  
 

Dovršeno u 11:15 sati 
 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila                     Predsjednik Vijeća 
Roberta Grgić                                                          Josip Popovac
  


