REPUBLIKA HRVATSKA
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE
Zagreb, 2. rujna 2022.
ZAPISNIK
s 32-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 1. rujna 2022.
Započeto u 11:00 sati
PRISUTNI:

Josip Popovac, Robert Tomljenović, Damir Bučević, Anita
Malenica, Katija Kušec i Vanja Gavran

NEDOSTAJE:

Davor Marić

OSTALI
PRISUTNI:

Roberta Grgić, tajnica Vijeća, Miro Križan, voditelj pravne
i kadrovske službe, Stanislav Bender, voditelj odjela za
nadzor i analizu medijskih sadržaja (pod točkom 4.) i
Marijana Lalić, viša pravna savjetnica u pravnom i
kadrovskom odjelu (pod točkom 5.)

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.

Ovjera Zapisnika
Otvaranje ponuda pristiglih na obavijest o namjeri davanja koncesije za
obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 02/22
3. Otvaranje ponuda pristiglih na obavijest o namjeri davanja koncesije za
obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije br. 03/22
4. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge
izrade revizorskog izvješća
6. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih
publikacija
7. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu
pružatelja
8. Razno
DNEVNI RED
Dnevni red je jednoglasno usvojen
Ad. 1.

Jednoglasno je odlučeno:
Ovjerava se zapisnik s 31-22 sjednice Vijeća.

Ad. 2.

Predsjednik vijeća je izvijestio da je na temelju članka 85. ZEM-a,
Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija
za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija,
provedenih pripremnih radnji za davanje koncesija te tehničke podloge
koju je utvrdila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti,
Vijeće objavilo Obavijest o namjeri davanja koncesije 02/22 za obavljanje
djelatnosti pružanja medijske usluge radija koja je objavljena u

Narodnim novinama broj 87/2022 od 27. srpnja 2022. Otvaranjem
ponuda je utvrđeno da su ponude dostavili:

RBR.

Naziv, područje i oznaka digitalne regije

Pristigla ponuda

1

Međimurska županija (Z-CK); 98,0 MHz i 99,8 MHz

Hrvatski radio Čakovec
d.o.o.

2

Šire područje grada Duga Resa (gradovi Duga Resa i
Karlovac i općina Netretić); (G-DR); 95,4 MHz

Radio Mrežnica d.o.o.

Ad. 3.

RBR.

Predsjednik vijeća je izvijestio da je na temelju članka 85. ZEM-a,
Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija
za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija,
provedenih pripremnih radnji za davanje koncesija te tehničke podloge
koju je utvrdila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti,
Vijeće objavilo Obavijest o namjeri davanja koncesije 03/22 za obavljanje
djelatnosti pružanja medijske usluge televizije koja je objavljena u
Narodnim novinama broj 87/2022 od 27. srpnja 2022. Otvaranjem
ponuda je utvrđeno da su ponude dostavili:

Naziv, područje i oznaka digitalne regije

1

Splitsko-dalmatinska i dio Dubrovačko-neretvanske
županije (Digitalna regija D8); MUX D

Ad. 4.

Pristigla ponuda
Televizija Jadran d.o.o.

Jednoglasno je odlučeno:
a) Daje se prethodna suglasnost na promjenu programske osnove
nakladniku Savez udruga Rojca-Radio Rojc, a sve kako je navedeno u
zahtjevu.
b) Po pritužbi na članak pod naslovom U Gospiću se danas postavljaju
novi “ležeći policajci” objavljenom dana 10. kolovoza 2022., utvrđuje se
da nema kršenja ZEM-a.
c) Kako kanal Aurora TV emitira program bez da je prethodno podnesen
zahtjev za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski
prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili
radijskog programa., od pružatelja navedene medijske usluge i od
operatera Max TV i A1 će se zatražiti očitovanje radi mogućeg kršenja
članka 13. ZEM-a.
d) Od Hrvatske radiotelevizije će se zatražiti očitovanje radi mogućeg
kršenja članka 21. st. 1. i 2. i članka 22. st. 1. ZEM-a u emisiji Kućni ljubimci,
emisija o životinjama emitirana 20. kolovoza 2022. na kanalu HTV 1.
e) Od Hrvatske radiotelevizije će se zatražiti očitovanje radi mogućeg
kršenja članka 24. st.3. ZEM-a i članka 8. st. 1. Pravilnika o zaštiti
maloljetnika u elektroničkim medijima u dokumentarnom filmu Julian
Assange: Cijena istine emitiranom 27. kolovoza 2022. na kanalu HTV 1.

Ad. 5.

Jednoglasno je odlučeno:
Pokreće se postpak jednostavne javne nabave usluge izrade revizije
pravdanja sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija za 2021. Evidencijski broj nabave je BN 35/22 dok
procijenjena vrijednost u kunama bez PDV-a iznosi 100.000,00 kn.
Ovlašteni predstavnik naručitelja od strane Vijeća je g. Marić.

Ad. 6.

Jednoglasno je odlučeno:
Usvajaju se narativni izvještaj novinara:
•
•

Ad. 7.

Jednoglasno je odlučeno:
Na temelju članka 94. stavak 4., 5. i 6. ZEM-a i članka 1. Pravilnika o
uvjetima za upis u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija upisuje
se:
•
•
•
•

Ad. 8.

Biljana Bašić – Asistenti u nastavi, kako dalje – izazovi u radu s
(na)gluhom djecom
Josip Antić – Otočanke, biti žena na otoku

ZAGABRIEL-UDRUGA ZA MEDIJSKO STVARALAŠTVO I POTICANJE
KULTURE – https://belizagrebgrad.com.hr/
CROATON d.o.o. - https://www.braniteljski-portal.com/
FHR d.o.o. za usluge i dizajn – https://green.hr/
Mama tata ja d.o.o. za izdavaštvo – https://www.mamatataja.hr/

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.

Dovršeno u 11:20 sati

Zapisnik sastavila
Roberta Grgić

Predsjednik Vijeća
Josip Popovac

