REPUBLIKA HRVATSKA
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE
Zagreb, 27. svibnja 2022.
ZAPISNIK
s 22-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. svibnja 2022.
Započeto u 11:05 sati
PRISUTNI:

Josip Popovac, Robert Tomljenović, Anita Malenica, Katija
Kušec, Vanja Gavran i Davor Marić

NEDOSTAJE:

Damir Bučević

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.), 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.
2.
3.

Ovjera zapisnika
Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge tiska billboarda
i zakupa oglasnog prostora – BN 23/22
4. Prijedlog odluke o prihvaćanju dopune ponude u predmetu nabave usluge
tiska billboarda i zakupa oglasnog prostora
5. Zahtjev Srpskog privrednog društva „Privrednik“ kao neprofitnog pružatelja za
dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa
audiovizualnog i/ili radijskog programa za radijski kanal Radio Privrednik
6. Zamolba udruge RAST
7. Prijedlozi za izradu rješenja o obvezi uplate 0,5% za rad AEM-a (pružatelji
medijske usluge radija i televizije i pružatelji po članku 26. i 92. ZEM-a)
8. Razno
DNEVNI RED
Dnevni red je jednoglasno usvojen
Ad. 1.

Jednoglasno je odlučeno:
Ovjerava se zapisnik s 21-22 sjednice Vijeća.

Ad. 2.

Jednoglasno je odlučeno:
a) Od Hrvatske radiotelevizije zatražit će se očitovanje radi mogućeg
kršenja članka 24. st. 3. ZEM-a i članka 8. i 9. Pravilnika o zaštiti
maloljetnika u elektroničkim medijima u igranom filmu „Odbjegla
nevjesta“ emitiranom dana 13. svibnja 2022. na kanalu HTV 2.

b) Od nakladnika Sjever-Sjeverozapad d.o.o. zatražit će se očitovanje
radi mogućeg kršenja članka 21. st. 1. i st. 2. te članka 22. st. 1. ZEM-a
u emisiji „Čaj s medom“ emitiranoj dana 3. svibnja 2022. na kanalu
Televizija Zapad.
c) Prima se na znanje analiza sedam dana programa Radio Križevci,
nakladnika Radio Križevci d.o.o. emitiranog u razdoblju od 21. do 27.
ožujka 2022. Informacija o provedenoj analizi i njenim rezultatima
proslijedit će se na znanje predmetnom nakladniku.
Ad. 3.

Jednoglasno je odlučeno:
Odabire se ponuda društva ČETIRI FILM d.o.o. OIB: 3284565234, Antuna
Bauera 6, Zagreb u predmetu nabave usluge tiska billboarda i zakupa
oglasnog prostora u pet hrvatskih gradova (Zagreb, Split, Osijek, Rijeka
i Zadar) na 23 lokacije za provođenje nacionalne kampanje usmjerene
na podizanje svijesti javnosti i borbu protiv internetskog nasilja prema
ženama promjenom stavova i ponašanja zasnovanih na predrasudama
i patrijahalnim vrijednostima. Vrijednost odabrane ponude iznosi
30.350,00 kn + PDV-e.

Ad. 4.

Jednoglasno je odlučeno:
Vezano uz odluku (ponudu) pod točkom 3. ovog zapisnika, prihvaća se
dopunjena ponuda društva ČETIRI FILM d.o.o. OIB: 3284565234, Antuna
Bauera 6, Zagreb na način da će se dodatno naručiti zakup oglasnog
prostora za 21 lokaciju u gradovima Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci i
Zadru. Ukupna cijena dodatnih lokacija iznosi 27.650,00 kn + PDV-e.

Ad. 5.

Jednoglasno je odlučeno:
Daje se Srpskom privrednom društvu „Privrednik“, Preradovićeva 18/I,
Zagreb, OIB: 76477474267, kao neprofitnom pružatelju, dopuštenje za
satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike
prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal Radio Privrednik .
Dopuštenje se izdaje na razdoblje od deset godina.

Ad. 6.

Jednoglasno je odlučeno:
Udruzi Rast će se uputiti odgovor u kojem će se navesti da je Vijeće
suglasno s prebacivanjem svoje urednice gđe. J.S.G. s ugovora o djelu
na ugovor o radu, a sve kako su to zatražili u svom dopisu od 9. svibnja
2022.

Ad. 7.

Jednoglasno je odlučeno:
Prihvaćaju se prijedlozi za izradu rješenja o obvezi uplate 0,5% za rad
Agencije za elektroničke medije (pružatelji medijske usluge radija i
televizije i pružatelji po članku 26. i 92. ZEM-a).

Ad. 8.

G. Tomljenović je kratko izvijestio Vijeće da su u sklopu Nacionalnog
plana oporavka i otpornosti Ministarstvo kulture i medija i Agencija za
elektroničke medije nositelji investicije „Uspostava provjere medijskih
činjenica i sustava javne objave podataka“.
U svrhu provedbe navedenog programa dokument „Uvodna najava u
pripremi Programa potpora i Javnog poziva za dodjelu bespovratnih
sredstava. Inicijalni okvir: ciljevi, aktivnosti i kriteriji“ na javnom je
savjetovanju od 26. svibnja do 17. lipnja 2022. Prijedlog okvira provedbe
prvog dijela investicije „Uspostava provjere medijskih činjenica“ temelji
se na stručnoj studiji „Jačanje otpornosti društva na dezinformacije:
analiza stanja i smjernice za djelovanje“.
Dovršeno u 11:15 sati

Nakon kraće stanke Vijeće je nastavilo s radom, te je na prijedlog g.
Popovca jednoglasno odlučeno da će se sklopiti ugovor o
sufinanciranju s društvom MEDIJI-SVE-O d.o.o., OIB: 14163384736, čiji je
predmet suorganizacija i financiranje panela New Law in Croatia:
Operator in Local Production u sklopu NEM-a (New Europe Market)
Dubrovnik 2022. Agencija će na ime sudjelovanja u suorganizaciji
podmiriti iznos od 40.000,00 kn.

Dovršeno u 11:25 sati

Zapisnik sastavila
Roberta Grgić

Predsjednik Vijeća
Josip Popovac

