REPUBLIKA HRVATSKA
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE
Zagreb, 29. lipnja 2022.
ZAPISNIK
s 26-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. lipnja 2022.
Započeto u 10:50 sati
PRISUTNI:

Robert Tomljenović, Anita Malenica, Damir Bučević,
Vanja Gavran i Davor Marić

NEDOSTAJE:

Katija Kušec i Josip Popovac

OSTALI
PRISUTNI:

Matija Zeko, viši pravni savjetnik, Stanislav Bender,
voditelj odjela za nadzor i analizu medijskog sadržaja
(pod točkom 2. i 7.) i Marijana Lalić, viša pravna savjetnica
(pod točkama 3. i 4.)

Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika Vijeća g. Robert Tomljenović i konstatirao
da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka, te je predložio sljedeći dnevni
red:
Predloženi dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ovjera zapisnika
Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave – usluga
praćenja gledanosti TV programa
Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za novinarske radove u elektroničkim
publikacijama
Zahtjev društva AGROKLUB d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za pružanje
audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev
Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu pravilnika o Fondu za
poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu pravilnika o zaštiti
maloljetnika u elektroničkim medijima
Konačni prijedlog pravilnika o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela
europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača
Prijedlog Pravilnika o nagradnim igrama
Suglasnost za javnu objavu dokumenta Standardi i kriteriji za provedbu Javnog
poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru NPOO programa Uspostava
provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka
Odluka o isplati naknade za godišnji odmor
Razno

DNEVNI RED
Dnevni red je jednoglasno usvojen
Ad. 1.

Jednoglasno je odlučeno:
Ovjerava se zapisnik s 25-22 sjednice Vijeća.

Ad. 2.

Jednoglasno je odlučeno:
a) Prima se na znanje izvješće o udjelima europskih djela i djela
neovisnih proizvođača nakladnika televizije u 2021. godini i pregled
nadoknade udjela tih djela kod televizijskih nakladnika u razdoblju
od 2016. do 2021. godine osim u dijela izvješća koje se odnosi na
nakladnika televizije RTL HRVATSKA d.o.o. za kanal RTL 2 za koje
izvješće će se od nakladnika zatražiti očitovanje zbog nedostatnog
udjela europskih djela u programu kanala RTL 2 za 2021. godinu.
b) Od nakladnika radija TROGIR HOLDING d.o.o. zatražit će se
očitovanje temeljem izvršene analize programa u razdoblju od 21. do
27. ožujka 2022. godine zbog mogućeg kršenja odredbi Zakona o
elektroničkim medijima - nedostatan udio vlastite proizvodnje i
nedostatan udio vijesti i obavijesti s područja koncesije.
c) Po pritužbi na elektroničku publikaciju Požeški vodič
(pozeskivodic.com) zbog lažnog potpisivanja tuđih članaka
utvrđeno je kako nije došlo do kršenja Zakona o elektroničkim
medijima.
d) Po pritužbi na elektroničku publikaciju Glas Istre (glasistre.hr) zbog
govora mržnje u članku Draga, ne budi peder! utvrđeno je kako nije
došlo do kršenja Zakona o elektroničkim medijima.
e) Od pružatelja medijske usluge satelitom, kabelom, internetom,
DISCOVERY d.o.o. zatražit će se očitovanje temeljem izvršene
analize programa u razdoblju od 31.5. do 5.6.2022. na kanalu KINO TV
zbog mogućeg kršenja odredbi Zakona o elektroničkim medijima neoznačavanja emitiranog programskog sadržaja u skladu i
Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima.
f) Po proslijeđenoj pritužbi Državnog inspektorata – Područni ured
Zagreb zbog zavaravanja potrošača u članku Testirali smo
najtraženiji gadget na tržištu! Kako sam kod kuće sama napravila
mikro dermoabraziju koji je objavljen 25. travnja 2022. na
stranicama elektroničke publikacije story.hr utvrđeno je kako nije
došlo do kršenja Zakona o elektroničkim medijima.
g) Nakladniku radija ROSS d.o.o. izriče se upozorenje zbog kršenja
odrede članka 21. i 33. Zakona o elektroničkim medijima
(neodvajanje uredničkog sadržaja od oglasnog sadržaja).

Ad. 3.

Jednoglasno je odlučeno:
Donosi se odluka o pokretanju postupka jednostavne javne nabave –
usluga praćenja gledanosti TV programa pod evidencijskim brojem BN
27/22 procijenjene vrijednosti nabave 24.000,00 kuna (bez PDV-a).

Ad. 4.

Jednoglasno je odlučeno:
Donosi se odluka o dodjeli sredstava temeljem provedenog Javnog
poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama
u iznosu od 1.500.000,00 kn.

Ad. 5.

Jednoglasno je odlučeno:
Daje se trgovačkom društvu AGROKLUB d.o.o., Ulica Svetog Leopolda
Mandića 157, Osijek, OIB: 27132739845, dopuštenje za pružanje
audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev. Dopuštenje se izdaje na
razdoblje od deset godina.

Ad. 6.

Jednoglasno je odlučeno:
Prihvaća se izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu pravilnika
o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Ad. 7.

Jednoglasno je odlučeno:
Prihvaća se izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu pravilnika
o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima.

Ad. 8.

Jednoglasno je odlučeno:
Donosi se Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela
europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača.

Ad. 9.

Jednoglasno je odlučeno:
Prihvaća se prijedlog pravilnika o nagradnim igrama te se isti upućuje
u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Ad. 10.

Jednoglasno je odlučeno:
Daje se suglasnost za javnu objavu dokumenta Standardi i kriteriji za
provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru
NPOO programa Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne
objave podataka.

Ad. 11.

Jednoglasno je odlučeno:
Svakom radniku Agencije za elektroničke medije u tome statusu na dan
donošenja ove Odluke (izuzev predsjednika i članova Vijeća za
elektroničke medije), isplaćuje se na tekući račun naknada za godišnji
odmor neoporezivo, a sukladno čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (st.
2., toč. 5.), u iznosu od 2.000,00 kuna.

Ad. 12.

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.

Dovršeno u 11:35 sati

Zapisnik sastavio
Matija Zeko

Zamjenik Predsjednika Vijeća
Robert Tomljenović

