
REPUBLIKA HRVATSKA       
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
 
 

       Zagreb, 27. rujna 2022. 
 
 

Z A P I S N I K 
s 35-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. rujna 2022.   

 
Započeto u 11:15 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 i Stanislav Bender, voditelj 
odjela za nadzor i analizu medijskih sadržaja (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. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga 
3. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja 

medijske usluge radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 
02/22 

4. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja 
medijske usluge televizije temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 
03/22 

5. Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Pravilnika o sadržaju i 
postupku raspisivanja obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje 
djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija 

6. Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Pravilnika o posebnim 
uvjetima za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili 
radija i vođenju očevidnika 

7. Konačni tekst Pravilnika o visini i načinu plaćanja naknada 
8. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu 

pružatelja i ispisu iz Knjige pružatelja 
9. Razno 

 
 

DNEVNI RED 
        Dnevni red je jednoglasno usvojen 

 
  

Ad. 1.  Jednoglasno je odlučeno:  
Ovjerava se zapisnik s 34-22 sjednice Vijeća. 

  
 
 



Ad. 2.   Jednoglasno je odlučeno: 
a) Izriče se upozorenje Hrvatskoj radioteleviziji radi kršenja članka 24. 

st. 3. ZEM-a i članka 8. st. 1. Pravilnika o zaštiti maloljetnika u 
elektroničkim medijima prilikom prikazivanja dokumentarnog 
filma Julian Assange: Cijena istine dana 27. kolovoza 2022. na kanalu 
HTV 1 (bez propisanog upozorenja i klasifikacijske oznake). 

 
b) Po zaprimljenim očitovanjima od strane A1 Hrvatska d.o.o., Hrvatski 

telekom d.d. i Aurora Televizija na upit vezan uz pružatelja medijske 
usluge Aurora Televizije (njegovom registriranom sjedištu i 
dopuštenju regulatornog tijela), utvrđuje se da nema kršenja ZEM-
a. Nadležnom regulatornom tijelu (REM-u) će se uputiti dopis u 
kojem će se skrenuti pažnju na članak 13. ZEM-a, odnosno koji 
podaci moraju biti javno dostupni na mrežnim stranicama 
pružatelja audiovizualnih medijskih usluga. 

 
c) Prima se na znanje očitovanje nakladnika Televizija Slavonije i 

Baranje d.o.o. na neprimjerenu grafičku oznaku i termin emitiranja 
igranog filma Tvornica zločina na kanalu STV dana 24. kolovoza 
2022. 

 
d) Po pritužbi na članak Tko o čemu, Jaroš o poštenju zbog netočnih 

informacija i nesavjesnog obavljanja novinarskog posla, a koji je 
objavljen dana 27. ožujka 2022. na stranicama elektroničke 
publikacije pozeski.hr., utvrđuje se da nema kršenja ZEM-a. 

 
e) Od nakladnika Ka-Vision d.o.o. 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 prilikom emitiranja 
emisije o filmu Kratki rezovi (bez ikakve grafičke oznake i 
prethodnog upozorenja) dana 5. rujna 2022. na kanalu Trend TV. 

 
f) Po pritužbi i zahtjevu za dosljednim provođenjem pravila o 

seksualnim sadržajima koji su gledateljima dostupni putem 
teleteksta, nakladnicima Nova TV d.d. i RTL Hrvatska d.o.o. uputit će 
se dopis  u kojem će se istaknuti da dana 14. listopada 2022. stupa 
na snagu novi Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim 
medijima, te da trebaju uskladiti emitiranje programa s odredbama 
novog Pravilnika i ZEM-om na način da oglasi za seksualne usluge, 
tarot i igre na sreću (klađenje, kockanje…) ne smiju biti dostupni na 
stranicama teleteksta u vremenu od 6 do 23 sata. Sporni oglasi na 
stranicama teleteksta, uključujući stranicu 100 teleteksta (tzv. 
„naslovnicu“) dopušteni su u razdoblju od 23 sata do 6 sati ujutro. U 
vremenu kada su ovi oglasi dopušteni, oni trebaju sadržavati 
grafičku oznaku 18 i upozorenje da sadržaj nije primjeren za 
maloljetnike mlađe od 18 godina.   

 
Ad. 3.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Vijeće je na temelju članka 85. Zakona o elektroničkim medijima, 

Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija 
za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija i televizije, 
provedenih pripremnih radnji za dodjelu koncesija te tehničke podloge 
koju je utvrdila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 
objavilo Obavijest o namjeri davanja koncesije 02/22 koja je objavljena 
u Narodnim novinama broj 87/2022 od 27.srpnja 2022.  

 
Ponude su otvorene na  sjednici 32-22 održanoj dana 1. rujna 2022. i 
utvrđeno je 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. 

  
Na sjednici Vijeća 34-22 od 15. rujna 2022. utvrđeno je da sve ponude 
ispunjavaju formalne uvjete temeljem Obavijesti o namjeri davanja 
koncesije broj 02/22 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge 
radija.  
 
Komisiju za brojanje glasova čine član Vijeća g. Marić, član Vijeća g. 
Gavran i tajnica Vijeća gđa. Grgić. 

 
Zatim se je pristupilo tajnom glasovanju putem glasačkih listića i 
prebrojavanju glasova:   

 
Međimurska županija (Z-CK); 98,0 MHz i 99,8 MHz  
- Hrvatski radio Čakovec d.o.o. dobio je šest (6) glasova „ZA“ 
 
Šire područje grada Duga Resa (gradovi Duga Resa i Karlovac 
i općina Netretić); (G-DR); 95,4 MHz   
- Radio Mrežnica d.o.o. dobio je šest (6) glasova „ZA“ 

         
Odlučeno je: 
Nakon provedenog postupka nadmetanja sukladno Obavijesti o 
namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja 
medijskih usluga radija broj 02/22 za: 

 
- Međimursku županiju (Z-CK) kao najpovoljniji ponuditelj odabran je 

ponuditelj Hrvatski radio Čakovec d.o.o., te mu se daje koncesija za 
obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na 
predmetnom području na vrijeme od 20 godina. 

 
- Šire područje grada Duga Resa (gradovi Duga Resa i Karlovac i 

općina Netretić); (G-DR) kao najpovoljniji ponuditelj odabran je 
ponuditelj Radio Mrežnica d.o.o., te mu se daje koncesija za 
obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na 
predmetnom području na vrijeme od 20 godina. 

 
Ad. 4.   Jednoglasno je odlučeno: 
  Vijeće je na temelju članka 85. Zakona o elektroničkim medijima, 

Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija 
za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija i televizije, 
provedenih pripremnih radnji za dodjelu koncesija te tehničke podloge 
koju je utvrdila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 
objavilo Obavijest o namjeri davanja koncesije 03/22 koja je objavljena u 
Narodnim novinama broj 87/2022 od 27.srpnja 2022.  

 
Ponude su otvorene na  sjednici 32-22 održanoj dana 1. rujna 2022. i 
utvrđeno je da su ponude dostavili:  

 



 
RBR. Naziv, područje i oznaka digitalne regije Pristigla ponuda 

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

Televizija Jadran d.o.o. 

  
Na sjednici Vijeća 34-22 od 15. rujna 2022. utvrđeno je da ponuda 
ispunjava formalne uvjete temeljem Obavijesti o namjeri davanja 
koncesije broj 03/22 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge 
televizije.  
 
Komisiju za brojanje glasova čine član Vijeća g. Marić, član Vijeća g. 
Gavran i tajnica Vijeća gđa. Grgić. 

 
Zatim se je pristupilo tajnom glasovanju putem glasačkih listića i 
prebrojavanju glasova:   

 
Splitsko-dalmatinska i dio Dubrovačko-neretvanske županije 
(Digitalna regija D8); MUX D   
- Televizija Jadran d.o.o. dobio je šest (6) glasova „ZA“ 

         
Odlučeno je: 
Nakon provedenog postupka nadmetanja sukladno Obavijesti o 
namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja 
medijskih usluga televizije broj 03/22 za: 

 
- Splitsko-dalmatinsku i dio Dubrovačko-neretvanske županije 

(Digitalna regija D8); MUX D kao najpovoljniji ponuditelj odabran je 
ponuditelj Televizija Jadran d.o.o., te mu se daje koncesija za 
obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na 
predmetnom području na vrijeme od 20 godina. 

 
Ad. 5.   Jednoglasno je odlučeno: 

Prihvaća se Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Pravilnika 
o sadržaju i postupku raspisivanja obavijesti o namjeri davanja 
koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i 
radija. 
 

Ad. 6.   Jednoglasno je odlučeno: 
Prihvaća se Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Pravilnika 
o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih 
usluga televizije i/ili radija i vođenju očevidnika. 

 
Ad. 7.  Jednoglasno je odlučeno: 

Donosi se Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada. Predmetni 
Pravilnik poslat će se na objavu u Narodne novine. 

 
Ad. 8.  Jednoglasno je odlučeno: 

Na temelju članka 94. stavak 4., 5. i 6. ZEM-a i članka 11. Pravilnika o 
uvjetima za upis u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija iz 
Upisnika pružatelja elektroničkih publikacija ispisuje se: 

 
• EPEPE d.o.o. – www.torpedo.media 
 

http://www.torpedo.media/


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

 
• MEDIA LEVEL 41 d.o.o. – https://www.torpedo.media/ 
• UFF d.o.o. -  https://uffstyle.hr/ 
• S2 d.o.o. – wall.hr/ 
• UDRUGA ZA RAZVOJ KULTURE  „TOČKA KULTURE“ – 

https://www.dogadjanja.net/ 
 
Ad. 9.   a) Sukladno dopisu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i 

socijalne politike od 23. rujna 2022. predstavnici Agencije na 
evaluacijskom posjetu članica GREVI-a od 17. do 21. listopada 2022. su 
gđa. Anita Malenica, članica Vijeća, g. Vanja Gavran, član Vijeća i gđa.  
Marija Lalić, Viša analitičarka u odjelu za nadzor i analizu medijskog 
sadržaja. 

 b) G. Tomljenović je kratko izvijestio članove Vijeća da će se 6.10.2022. u 
prostorijama Sveučilišta VERN održati konferencija organizirana u 
suradnji s Veleposlanstvom Švedske, Sveučilištem VERN i NATO-m na 
temu jačanja otpornosti društva na dezinformacije. 

 
 
 

Dovršeno u 11:40 sati 
 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila                                     Predsjednik Vijeća 
Roberta Grgić                                              Josip Popovac 


