
REPUBLIKA HRVATSKA       
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
 
 

       Zagreb, 2. prosinca 2022. 
 
 

Z A P I S N I K 
s 45-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 1. prosinca 2022.   

 
Započeto u 11:00 sati 

 
 
PRISUTNI: Robert Tomljenović, Damir Bučević, Anita Malenica, 

Katija Kušec, Vanja Gavran i Davor Marić  
 
NEDOSTAJE: Josip Popovac 
    
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. 
do 5.) 

 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika Vijeća g. Robert Tomljenović i konstatirao 
da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka, te je predložio sljedeći dnevni 
red: 
 

1. Ovjera zapisnika 
2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga 
3. Plan nabave za 2023. 
4. Prijedlog odluke o pokretanju jednostavne javne nabave fiksne telefonije i 

interneta 
5. Prijedlog odluke o pokretanju jednostavne javne nabave mobilne telefonije 
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog natječaja broj 2/22 

(potpora male vrijednosti) za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i 
raznovrsnosti elektroničkih medija za 2023.  

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog natječaja broj 3/22 
(državna potpora) za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i 
raznovrsnosti elektroničkih medija za 2023.  

8. Izvješće o provedenom savjetovanju o Naputku o Upisniku pružatelja medijskih 
usluga i elektroničkih publikacija 

9. Zahtjev društva HURIN Promocija d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, 
internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa 
za radijski kanal HURIN GLAZBENI KANAL 

10. Zahtjev Hrvatske radiotelevizije za dobivanjem dopuštenja za satelitski, 
internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa 
za radijski kanal BOŽIĆ DOLAZI 

11. Zahtjev društva ULTRA SPLIT d.o.o. za dobivanje prethodne suglasnosti na 
nagradno natjecanje i sudjelovanje gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili 
radijskom programu „Crveno ili zeleno“ 

12. Zahtjev društva ANTENA ZAGREB d.o.o. za dobivanje prethodne suglasnosti na 
nagradno natjecanje i sudjelovanje gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili 
radijskom programu „Dar Mar“ 

13. Zahtjev društva RADIO DALMACIJA d.o.o. za dobivanje prethodne suglasnosti 
na nagradno natjecanje i sudjelovanje gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom 
ili radijskom programu „Božićna potraga“ 



14. Zahtjev društva bravo cbc d.o.o. za dobivanje prethodne suglasnosti na 
nagradno natjecanje i sudjelovanje gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili 
radijskom programu „bravo! is coming to town“ 

15. Prijedlog ugovora o najmu poslovnog prostora 
16. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekta putem elektroničkih 

publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva 
17. Prijedlog odluke o isplati dara za djecu 
18. Razno 

 
DNEVNI RED 

        Dnevni red je jednoglasno usvojen 
 

 
Ad. 1.  Jednoglasno je odlučeno:  
                           Ovjerava se zapisnik s 44-22 sjednice Vijeća.  

  
Ad. 2.   Jednoglasno je odlučeno: 

a) Po molbi (pritužbi) za tumačenjem odredbi Pravilnika o zaštiti 
maloljetnika u elektroničkim medijima u pogledu emitiranja oglasa 
na kanalu HTV2 u sklopu kampanje "Pokaži srce" - PSK - Prva 
sportska kladionica, od Hrvatske radiotelevizije zatražit će se 
očitovanje radi mogućeg kršenja članka 12. st. 3. i članka 13. st. 2. 
Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima. 

b) Po pritužbi na oglase na stranicama elektroničkih publikacija, među 
ostalim i na stranicama 24sata.hr, za koje tvrdi da ne odgovaraju 
istini i da svojim naslovima mame čitatelje na klikanje gdje ih se 
dalje odvodi na druge sadržaje, utvrđuje se da nema kršenja ZEM-a. 

c) Pritužba na najavu emisije Prime time emitiranoj na kanalu N1 jer 
sadrži uznemirujuće prizore skida se s dnevnog reda. Predmet će se 
pripremiti za iduću sjednicu Vijeća. 

d) Po pritužbi u kojoj se navodi da je pružatelj elektroničke publikacije 
Brač DANAS, Brač plus, uslužni obrt vl. Jadran Bašić brisan iz 
Obrtnog registra, utvrđuje se da se predmetni pružatelj s 
navedenom elektroničkom publikacijom briše iz Upisnika 
pružatelja koju vodi Agencija. 

e) Po pritužbi na komentare ispod članka „Jean-Michel mučki je ubijen 
na Ovčari. Prije smrti je rekao: Ovo je klaonica“ objavljenog 18. 
studenog 2022. na elektroničkoj publikaciji Index.hr jer  
predstavljaju govor mržnje i sramotne, utužive komentare 
šovinističkih pojedinaca iz R. Srbije, utvrđuje se da nema kršenja 
ZEM-a. 

f) Prima se na znanje Izvješće društva AdScanner za listopad 2022. 
   

Ad. 3.  Jednoglasno je odlučeno: 
Donosi se Plan nabave Agencije za elektroničke medije za 2023. 
 

Ad. 4.   Jednoglasno je odlučeno: 
Pokreće se jednostavna javna nabava usluge fiksne telefonije i 
interneta. Evidencijski broj nabave je BN 4/23, a procijenjena vrijednost 
nabave iznosi bez PDV-a 56.000,00 kn odnosno 7.432,48 eura. Ovlašteni 
predstavnik naručitelja od strane Vijeća je g. Bučević. 

Ad. 5.   Jednoglasno je odlučeno: 
Pokreće se jednostavna javna nabava usluge mobilne telefonije i usluge 
prijenosa podataka. Evidencijski broj nabave je BN 5/23, a procijenjena 
vrijednost nabave iznosi bez PDV-a 96.000,00 kn odnosno 12.741,39 
eura. Ovlašteni predstavnik naručitelja od strane Vijeća je g. Bučević. 
 

 



Ad. 6.   Jednoglasno je odlučeno: 
Donosi se Odluka o izmjeni odluke o raspisivanju Javnog natječaja broj 
02/22 (potpora male vrijednosti) za dodjelu sredstava Fonda za 
poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2023. i to: 
neprofitnim nakladnicima radija i nakladnicima radija na lokalnoj i 
regionalnoj razini; neprofitnim pružateljima medijskih usluga radija i 
televizije satelitom, internetom i kabelom iz članaka 26. i 92. ZEM-a. 
 
Predmetna Odluka će se objaviti u Narodnim novinama i na mrežnoj 
stranici Agencije. 

 
Ad. 7.   Jednoglasno je odlučeno: 

Donosi se Odluka o izmjeni odluke o raspisivanju Javnog natječaja broj 
03/22 (državna potpora) za dodjelu sredstava Fonda za poticanje 
pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2023. i to: 
nakladnicima neprofitne televizije i nakladnika televizije na lokalnoj i 
regionalnoj razini, neprofitnim nakladnicima radija i nakladnicima 
radija na lokalnoj i regionalnoj razini. 
 
Predmetna Odluka će se objaviti u Narodnim novinama i na mrežnoj 
stranici Agencije. 
 

Ad. 8.   Jednoglasno je odlučeno: 
Usvaja se Izvješće o provedenom savjetovanju o Naputku o Upisniku 
pružatelje medijskih usluga elektroničkih publikacija. 

 
Ad. 9.  Jednoglasno je odlučeno: 

Daje se trgovačkom društvu HURiN Promocija d.o.o., Klanjčić 15, Zagreb, 
OIB: 36812371848, dopuštenje za satelitski, internetski, kabelski prijenos 
i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal 
HURIN GLAZBENI KANAL. Dopuštenje iz ove odluke je trajno. 
 

Ad. 10.  Jednoglasno je odlučeno: 
Daje se Hrvatskoj radioteleviziji, Prisavlje 3, Zagreb, OIB: 68419124305, 
dopuštenje za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike 
prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal BOŽIĆ DOLAZI. 
Dopuštenje iz ove odluke je trajno. 

 
Ad. 11.   Jednoglasno je odlučeno: 

Daje se pružatelju medijske usluge, trgovačkom društvu ULTRA SPLIT  
d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 14, Split, OIB: 64994325694, prethodna 
suglasnost na nagradno natjecanje i sudjelovanje gledatelja ili slušatelja 
u audiovizualnom ili radijskom programu – „Crveno ili zeleno“. 
 
Pružatelj medijske usluge dužan je prije početka nagradnog natjecanja 
ili sudjelovanja gledatelja ili slušatelja objaviti jasna i nedvosmislena 
pravila o sadržaju nagradnih natjecanja ili sudjelovanja gledatelja ili 
slušatelja, pravila o novčanim dobicima, robama, pravima ili uslugama 
koje se mogu ostvariti, te ih provoditi pravično. 
 
Pružatelj medijske usluge dužan je iznos troška sudjelovanja u 
nagradnom natjecanju ili sudjelovanju gledatelja ili slušatelja učiniti 
lako dostupnim za vrijeme cijelog trajanja nagradne igre ili nagradnog 
sudjelovanja gledatelja ili slušatelja objavom na ekranu ili u radijskom 
programu. 
 
Pravila nagradnog natjecanja i sudjelovanja gledatelja ili slušatelja u 
audiovizualnom ili radijskom programu pružatelj medijske usluga 



dužan je objaviti na svojim mrežnim stranicama, stranicama medijske 
usluge teleteksta ako ju pružaju ili na drugi široko dostupan i javnosti 
pristupačan način. 

 
Ad. 12.  Jednoglasno je odlučeno: 

Daje se pružatelju medijske usluge, trgovačkom društvu ANTENA 
ZAGREB d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 29, Zagreb, OIB: 70766135587, 
prethodna suglasnost na nagradno natjecanje i sudjelovanje gledatelja 
ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu – „Dar Mar“. 
 
Pružatelj medijske usluge dužan je prije početka nagradnog natjecanja 
ili sudjelovanja gledatelja ili slušatelja objaviti jasna i nedvosmislena 
pravila o sadržaju nagradnih natjecanja ili sudjelovanja gledatelja ili 
slušatelja, pravila o novčanim dobicima, robama, pravima ili uslugama 
koje se mogu ostvariti, te ih provoditi pravično. 
 
Pružatelj medijske usluge dužan je iznos troška sudjelovanja u 
nagradnom natjecanju ili sudjelovanju gledatelja ili slušatelja učiniti 
lako dostupnim za vrijeme cijelog trajanja nagradne igre ili nagradnog 
sudjelovanja gledatelja ili slušatelja objavom na ekranu ili u radijskom 
programu. 
 
Pravila nagradnog natjecanja i sudjelovanja gledatelja ili slušatelja u 
audiovizualnom ili radijskom programu pružatelj medijske usluga 
dužan je objaviti na svojim mrežnim stranicama, stranicama medijske 
usluge teleteksta ako ju pružaju ili na drugi široko dostupan i javnosti 
pristupačan način. 

 
Ad. 13.   Jednoglasno je odlučeno: 

Daje se pružatelju medijske usluge, trgovačkom društvu RADIO 
DALMACIJA d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 14, Split, OIB: 27746792432, 
prethodna suglasnost na nagradno natjecanje i sudjelovanje gledatelja 
ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu – „Božićna 
potraga“. 
 
Pružatelj medijske usluge dužan je prije početka nagradnog natjecanja 
ili sudjelovanja gledatelja ili slušatelja objaviti jasna i nedvosmislena 
pravila o sadržaju nagradnih natjecanja ili sudjelovanja gledatelja ili 
slušatelja, pravila o novčanim dobicima, robama, pravima ili uslugama 
koje se mogu ostvariti, te ih provoditi pravično. 
 
Pružatelj medijske usluge dužan je iznos troška sudjelovanja u 
nagradnom natjecanju ili sudjelovanju gledatelja ili slušatelja učiniti 
lako dostupnim za vrijeme cijelog trajanja nagradne igre ili nagradnog 
sudjelovanja gledatelja ili slušatelja objavom na ekranu ili u radijskom 
programu. 
 
Pravila nagradnog natjecanja i sudjelovanja gledatelja ili slušatelja u 
audiovizualnom ili radijskom programu pružatelj medijske usluga 
dužan je objaviti na svojim mrežnim stranicama, stranicama medijske 
usluge teleteksta ako ju pružaju ili na drugi široko dostupan i javnosti 
pristupačan način. 
 

Ad. 14.  Jednoglasno je odlučeno: 
Daje se pružatelju medijske usluge, trgovačkom društvu bravo cbc 
d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 29, ZAGREB, OIB: 28140997362, 
prethodna suglasnost na nagradno natjecanje i sudjelovanje gledatelja 



ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu – „bravo! is 
coming to town“. 
 
Pružatelj medijske usluge dužan je prije početka nagradnog natjecanja 
ili sudjelovanja gledatelja ili slušatelja objaviti jasna i nedvosmislena 
pravila o sadržaju nagradnih natjecanja ili sudjelovanja gledatelja ili 
slušatelja, pravila o novčanim dobicima, robama, pravima ili uslugama 
koje se mogu ostvariti, te ih provoditi pravično. 
 
Pružatelj medijske usluge dužan je iznos troška sudjelovanja u 
nagradnom natjecanju ili sudjelovanju gledatelja ili slušatelja učiniti 
lako dostupnim za vrijeme cijelog trajanja nagradne igre ili nagradnog 
sudjelovanja gledatelja ili slušatelja objavom na ekranu ili u radijskom 
programu. 
 
Pravila nagradnog natjecanja i sudjelovanja gledatelja ili slušatelja u 
audiovizualnom ili radijskom programu pružatelj medijske usluga 
dužan je objaviti na svojim mrežnim stranicama, stranicama medijske 
usluge teleteksta ako ju pružaju ili na drugi široko dostupan i javnosti 
pristupačan način. 

 
Ad. 15.  Jednoglasno je odlučeno: 

Agencija će sklopiti jednogodišnji ugovor o najmu poslovnog prostora 
na adresi u Zagrebu, Ilica 109 za iznos od 1.100,00 eura mjesečno. 

 
Ad. 16.  Jednoglasno je odlučeno: 
 Usvajaju se narativni izvještaji novinara: 
  

• Ljubica Jurič - Mentalno zdravlje suvremenog društva - zašto je još 
uvijek tabu? 

• Ivica Buljan - Selo - stanje, razvoj i perspektive seoskih sredina u 
suvremenom okruženju 

• Ana (Anči) Fabijanović - Kroz ušicu igle / kultura u vrijeme previranja: 
sloboda ili dogma - kako se opredijeliti 

• Tanja Rudež - Kako se boriti s pandemijom raka nakon pandemije 
koronavirusa 

• Stjepan Bonev - Stanje zdravstva i pružatelja zdravstvenih usluga na 
potresom pogođenim područjima 

 
Ad. 17.  Jednoglasno je odlučeno: 

Svakom radniku roditelju djeteta mlađeg od 15 godina i koje je navršilo 
15 godina u tekućoj godini (izuzev članova Vijeća), isplaćuje se na tekući 
račun dar za dijete neoporezivo, u iznosu od 1.000,00 kn. Isplata će se 
izvršiti do 9. prosinca 2022. 

 
Ad. 18.  Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.  
 

 
  

Dovršeno u 11:30 sati 
 
 
 
 

 
Zapisnik sastavila               Zamjenik Predsjednika Vijeća 
Roberta Grgić                                    Robert Tomljenović 


