
REPUBLIKA HRVATSKA       
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
 
 

       Zagreb, 24. listopada 2022. 
 
 

Z A P I S N I K 
s 39-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. listopada 2022.   

 
Započeto u 11:00 sati 

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

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

pravnog i kadrovskog odjela, Stanislav Bender, voditelj 
odjela za nadzor i analizu medijskih sadržaja (pod točkom 
2.) i Marijana Lalić, viša pravna savjetnica (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 (nakon skidanja točke „Prijedlog Popisa značajnih događaja“): 
 
1. Ovjera Zapisnika 
2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga 
3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave prijeloma, dizajna i 

tiska brošure „Zbornik izabranih radova projekta poticanja kvalitetnog 
novinarstva“ 

4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge prijevoda 
drugog izdanja studije „Jačanje otpornosti društva na dezinformacije: analiza 
stanja i smjernice za  djelovanje“ 

5. Prijedlog Naputka o upisniku pružatelja medijskih usluga i elektroničkih 
publikacija s pripadajućim obrascima 

6.  Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih 
publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva 

7. Razno 
 

DNEVNI RED 
        Dnevni red je jednoglasno usvojen 

 
  

Ad. 1.  Jednoglasno je odlučeno:  
Ovjerava se zapisnik s 38-22 sjednice Vijeća. 

  
Ad. 2.   Jednoglasno je odlučeno: 

a) U svezi pritužbi koja je pristigla iz Vijeća i od pravobraniteljice za 
djecu Republike Hrvatska, zbog objave identiteta maloljetne žrtve 
vršnjačkog nasilja ispred škole u Dugom Selu od pružatelja 
elektroničkih publikacija Tportal.hr(Hrvatski telekom d.d.), 
Telegram.hr (TELEGRAM MEDIA GRUPA d.o.o.), N1info.hr (Adria 
News Sarl), Večernji.hr (Večernji list d.o.o.), (Net.hr (RTL HRVATSKA 



d.o.o.), Dnevnik.hr (NOVA TV d.d.) i Vijesti.hr (RTL HRVATSKA d.o.o.) 
zatražit će se očitovanje radi mogućeg kršenja članka 24. st. 5. i 
članka 94. st. 2. ZEM-a i članka 20. i 21. st. 3. Pravilnika o zaštiti 
maloljetnika u elektroničkim medijima. Također će se provjeriti 
objava predmetnog slučaja na ostalim elektroničkim publikacijama 
i lokalnim televizijama. 

 

b) Po pritužbi na komentiranje na forumu elektroničke publikacije 
Index.hr radi brisanja profila i nemogućnosti komentiranja, utvrđuje 
se da nema kršenja ZEM-a. 

 
Ad. 3.  Jednoglasno je odlučeno: 

U predmetu nabave usluge prijeloma, dizajna i tiska brošure „Zbornik 
izabranih radova projekta poticanja kvalitetnog novinarstva“ odabire se 
ponuda društva Duplerica d.o.o. koje će izraditi 300 komada Zbornika 
za iznos od 50.417,00 kn plus PDV-e. 
 

Ad. 4.  Jednoglasno je odlučeno: 
U predmetu nabave usluge prijevoda na engleski jezik drugog izdanja 
studije „Jačanje otpornosti društva na dezinformacije: analiza stanja i 
smjernice za  djelovanje“ odabire se ponuda društva B2L d.o.o. za iznos 
od 23.530,00 kn odnosno 3.122,97 eura. 

 
Ad. 5.   Jednoglasno je odlučeno: 

Usvaja se prijedlog Naputka o upisniku pružatelja medijskih usluga i 
elektroničkih publikacija zajedno s pripadajućim obrascima. Predmetni 
Naputak će se staviti u e-savjetovanje. 
 

Ad. 6.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Usvajaju se narativni izvještaji novinara: 
  

• Saša Šimpraga - Zašto nema parka? 
• Dražen Tomić - Utjecaj digitalne transformacije na razvoj javnih usluga 

u Hrvatskoj 
 

Ad. 7.   Po ovom točki dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 
 
 

Dovršeno u 11:10 sati 
 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila                                     Predsjednik Vijeća 
Roberta Grgić                                              Josip Popovac 


