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ZASTUPNICAMA l ZASTUPNICIMA
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PREDSJEDNICAMA] PREDSJEDNICIMA
RADNIH 'l'IJELA

Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora u
prilogu upućujem Izvješće o radu Vijeća za . elektroničke medije i Agencije za
elektroničke medije za 2017. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, Sukladno
odredbi Članka 66. stavka 9. i članka 67. stavka 3. Zakona () elektroničkim medijima
("Na1odnc novine" br. 153/09 84/11 94/13 i 136/13), dostavio 1avnatc1j Agencije za
elektroničke medije'1 Vijeće za cleknoničkc medije, aktom od 26. lujna 2018. godine.
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Predmet: Izvješćeo radu Vijeća za elektroničke medije '

[Agencije za elektroničke medije za 2017. godinu
- dostavlja se '

člankom 66. stavkom 9. Zakona o elektroničkim medijima (,,Narodne novine" broj 153/09,
84/11, 94/13 i 136/13) propisano je da ravnatelj Agencije za elektroničke medije podnosi godišnje
izvješće o radu Agencije Hrvatskom saboru, a člankom; 67. stavkom 3. da Vijeće za elektroničke
medije objavljuje godišnje izvješće o svom radu i podnosi ga HwatskOmsaboru.

Slijedom citiranih odredbi Zakona o elektroničkim medijima, u prilogu dostavljamo izvješće o
radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije u razdoblju od 1. siječnja do 31.
prosinca 2017. godine.

Predmetno izvješće sastoji se od dva dijela -— opisnog te: priloga u kojima su dane detaljnije
informacije vezane uz pojedina područja rada Vijeća za elektroničke medije.

S poštovanjem,

RAVNATEUAGENCIJE
PREDSJEDNIKVIJEĆA

Prilog: Izvješćeo raduVijeća ] Agencije za elektroničke medije
(tiskani i elektronički oblik) '
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