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Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21, 
114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/17, 98/19, 144/20), Odluke o raspisivanju javnog poziva za financiranje programskih 
sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini (KLASA: 614-06/23-01/01, URBROJ: 2109-24-23-2, 
od 03.02.2023.) i članka 42. Statuta Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 4/21), načelnica Općine Sveta Marija raspisuje 
 

J A V N I  P O Z I V 
ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA  

ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI 
 
PREDMET JAVNOG POZIVA 
 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja 
regionalnih i lokanih elektroničkih medija u 2023. godini. 

 
Odredbom čl. 3 st. 1. toč. 7. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 

111/21, 114/22) propisano je da su elektronički mediji audiovizualni programi, radijski 
programi i elektroničke publikacije. 

 
 Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Sveta 

Marija, a odnose se na praćenje događaja od političkog, gospodarskog, obrazovnog, kulturnog, 
sportskog,  društvenog značaja, tematske emisije, objave koje su izdvojene u posebne tematske 
cjeline, pojedinačne objave i sl., sa ciljem zadovoljavanja potreba građana općine Sveta Marija.  

 
CILJ DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

 
Cilj dodjele sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja 

(informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih) koji: 

− ostvaruju pravo građana Općine Sveta Marija na javno informiranje i obaviještenost svih 

građana općine Sveta Marija, 

− obrađuju teme o ostvarivanju ljudskih i političkih prava građana te unapređivanju 

pravne i socijalne države i civilnog društva, 

− obrađuju i promiču teme namijenjene djeci i mladima, 

− obrađuju teme o osobama s invaliditetom, 

− promiču ravnopravnost spolova, 

− potiču kulturno i umjetničko stvaralaštvo, 

− promiču teme u vezi s kulturom javnog dijaloga, 

− potiču razvoj obrazovanja, znanosti, umjetnosti i sporta, 



− obrađuju teme u svezi sa zaštitom prirode, obrađuju okoliša i ljudskog zdravlja- promiču 

medijsku pismenost, 

− obrađuju teme o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,  

− obrađuju teme o radu načelnice i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Marija te 

udruga s područja Općine Sveta Marija, 

− teme o priredbama i manifestacijama. 

 
UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV 
 

Na Javni poziv se mogu prijaviti nakladnici regionalnih i lokalnih elektroničkih medija 
koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 

- imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Republike Hrvatske, 
 -televizijski, radijski nakladnici i elektroničke publikacije koji su upisani u Knjigu 

pružanja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije 
(AEM), 

- prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana od 
dana predaje prijave. 

 
Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji za isti 

programski sadržaj ostvaruju potporu iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih 

medija, državnog proračuna ili proračuna EU, koji imaju nepodmirene obaveze prema Općini 

Sveta Marija što će utvrditi Povjerenstvo u poslovnim evidencijama, koji su u likvidaciji ili 

stečajnom postupku  i nakladnici koji nemaju programe regionalnog i lokalnog karaktera kojima 

se ostvaruju interesi stanovnika općine Sveta Marija. 

KRITERIJI TEMELJEM KOJIH ĆE SE UTVRĐIVATI PREDNOST PRIJAVLJENOG 
PROJEKTA/PROGRAMA 
 

1. Usmjerenost programskog sadržaja na lokalnu tematiku (najave, praćenje i 
izvještavanje o događajima na području općine Sveta Marija), usmjerenost na teme iz područja 
nadležnosti Općine Sveta Marija koje su od interesa za građane (projekti, programi, odluke i 
usluge Općine Sveta Marija namijenjene građanima), 
Broj bodova:  0 – 30 
 

2. Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji predlaže i pozicija predloženog 
programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje objavljivanje kod 
radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i 
sl.), 
Broj bodova:  0 – 20 
 

3. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju predloženog 
programskog sadržaja i njegova prilagođenost krajnjoj publici, građanima općine Sveta Marija, 
Broj bodova:  0 – 10 
 

4. Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga, gledanost, slušanost, 
pregledi sadržaja na internetu na području općine Sveta Marija (priložiti istraživanje recentnijeg 
datuma i/ili analitiku o slušanosti radijskog programa prijavitelja, odnosno o količini pregleda 
programskih sadržaja elektroničke publikacije), 
Broj bodova:  0 – 30 



5. Potencijal dodatnih mogućnosti korištenja programskog sadržaja i dosega predloženih 
objava putem društvenih mreža prijavitelja (prisutnost prijavitelja na društvenim mrežama i 
broj pratitelja). 
Broj bodova:  0 – 10 
 
Ukupno maksimalno: 100 bodova 
 

Sveukupni broj ostvarenih bodova čini zbroj bodova ostvarenih ocjenjivanjem po 
osnovnim kriterijima. 

Sukladno ostvarenim bodovima i osiguranim proračunskim sredstvima odabrani 
programski sadržaji financirat će se prema bodovnoj listi utvrđenoj u obrascu ocjenjivanja. 
 
SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV 

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju: 

1. Obrazac I. - sadrži podatke o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje 
programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini,  

2. Obrazac II. - sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na 
Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini, 

3. Obrazac III. - Izjava ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene 
osobe za zastupanje, 

4. Ovjereni izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke 
medije, 

5. Izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 6 mjeseci, 

6. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga, 

7. Google analytics podaci (samo za elektroničke publikacije), 

8. Istraživanja o gledanosti (gdje je primjenjivo), 

9. Istraživanja o slušanosti (gdje je primjenjivo), 

10. Broj pratitelja na društvenim mrežama (za sve prijavitelje).  

 

Prijava na Javni poziv podnosi se putem obrazaca koji moraju biti uredno, točno i u 
cijelosti ispunjeni, potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjereni službenim pečatom.  

Obavezni obrasci prijave mogu se preuzeti na službenoj internetskoj stranici Općine 
Sveta Marija (https://www.svetamarija.hr) i ispunjavaju se isključivo putem računala. 

Prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana od 
dana predaje prijave 

Na Javni poziv prijaviti Nakladnik može prijaviti samo jedan programski sadržaj. 
 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE 
 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave Javnog poziva na internetskoj stranici 
Općine Sveta Marija, odnosno zaključno do 17.02.2023. godine (petak). 

 
Prijave se šalju preporučeno poštom na adresu Općina Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1, 

40326 Sveta Marija ili se predaju neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Marija u 
zatvorenoj omotnici s naznakom: 

 „Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. 
godini – ne otvaraj“. 

 

https://www.svetamarija.hr/


Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, 
nepotpune prijave i prijave podnositelja koje ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva. 

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima 
Općine Sveta Marija. 

 
 Odluku o dodjeli sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija 

donosi načelnica Općine Sveta Marija na prijedlog Povjerenstva na temelju provedenog postupka 
ocjenjivanja prijava. 
 
REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA, POTPISIVANJE UGOVORA 
 

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Sveta Marija  
(https://www.svetamarija.hr)  u roku od tri (3) dana od dana donošenja Odluke o odabiru.  
 

Prijavitelj koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o 
dodjeli sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija. 

Prigovor se podnosi u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o dodjeli sredstava 
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija. 

O prigovoru odlučuje načelnica Općine Sveta Marija. 

Prijavitelji  kojima se odobre financijska sredstva sklopit će s Općinom Sveta Marija 

Ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze 

korisnika financijskih sredstava i Općine Sveta Marija (dinamika, visina, rok i način isplate, rok 

za proizvodnju i objavu programskih sadržaja, način provođenja izvješćivanja o proizvodnji i 

objavi programskih sadržaja). 

 OBVEZA IZVJEŠTAVANJA I POVRAT SREDSTAVA  

Korisnik sredstava obvezan je dostaviti Općini Sveta Marija pisano izvješće o 

ispunjavanju obveza elektroničkih medija propisanih člankom 7. Pravilnika o financiranju 

programskih sadržaja elektroničkih medija na području Općine Sveta Marija i to u roku za 

dostavu izvješća koji će se utvrditi ugovorom o dodjeli sredstava. 

Općina Sveta Marija će raskinuti ugovor o dodjeli sredstava ako korisnik sredstava ne 

dostavi Općini pisano izvješće iz prethodnog stavka u roku utvrđenom ugovorom o dodjeli 

sredstava ili ako se utvrdi da sredstva koristi nenamjenski ili suprotno odredbama  Pravilnika i 

Ugovora o dodjeli sredstava. 

U slučaju raskida ugovora o dodjeli sredstava iz prethodnog stavka, Općina Sveta Marija 

će od korisnika sredstava u pisanim obliku zatražiti povrat cjelokupno isplaćenih sredstava.  

Korisnik sredstava dužan je u slučaju raskida ugovora o dodjeli sredstava iz prethodnog 

stavka izvršiti povrat doznačenih sredstava Općini, uvećanih za pripadajuću zakonsku zateznu 

kamatu, u roku utvrđenim samim ugovorom o dodjeli sredstava. 

Zaprimljene prijave s pratećom dokumentacijom neće se vraćati prijaviteljima. 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Sveta Marija– na broj telefona: 040 660-001 ili upitom na e-mail referent2@svetamarija.hr 
 

 
Načelnica Općine Sveta Marija: 

         Đurđica Slamek 

mailto:referent2@svetamarija.hr

