
 

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21), članka 

48. Zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 

– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni 

tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 47. Statuta Općine Marija Bistrica 

(Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 04/21) načelnik Općine Marija Bistrica donosi 

 

ODLUKU 

o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih 

medija u 2022. godini 

 

 

Članak 1. 

Raspisuje se Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. 

godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv). 

 

Članak 2. 

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja 

elektroničkih medija u 2022. godini. 

 

U okviru ovog Javnog poziva financirat će se audiovizualni programi, radijski programi i 

elektroničke publikacije od interesa za Općinu Marija Bistrica koje su izdvojene u tematske 

cjeline ili pojedinačno. 

 

Članak 3. 

Cilj dodjele financijskih sredstva je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od 

interesa za Općinu Marija Bistrica. 

Članak 4. 

Pravo podnošenja prijava imaju nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i 

ispunjavaju uvjete sukladno Javnom pozivu. 

 

Članak 5. 

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkih medija i 

ispunjavaju sljedeće uvjete: 

• imaju sjedište na području Republike Hrvatske 

• televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja televizijskih medijskih usluga Agencije za 

elektroničke medije (AEM) 

• radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja radijskih medijskih usluga Agencije za 

elektroničke medije (AEM) 

• elektroničke publikacije upisane u Knjigu davatelja elektroničkih publikacija čiji sadržaj nije 

potjecao iz tiskanih medija, televizijskih ili radijskih postaja   

• podnositelj zahtjeva mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana 

od dana podnošenja zahtjeva 

• uredno ispunio obveze iz svih ranije sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine 

Marija Bistrica. 

 

Pravo na dodjelu sredstava ne mogu ostvariti nakladnici: 

• koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz Fonda za promicanje i pluralizam 

elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna 

• koji su u postupku likvidacije ili stečaja 



• koji imaju nepodmirene obveze prema Državnom proračunu ili Proračunu Općine Marija 

Bistrica. 

 

Članak 6. 

Kriteriji za dodjelu financijskih sredstava su sljedeći: 

KRITERIJ BROJ BODOVA: 

1. Programski sadržaj, kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju 

programskih sadržaja 0 - 10 

2. Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događanja u županiji), usmjerenost na 

potrebe i interese građana Općine Marija Bistrica te uključenost građana u predloženi 

programski sadržaja 0 - 10 

3. Dinamika objavljivanja registriranih programskih sadržaja na primarnim medijima i 

dinamika objavljivanja istih ili prilagođenih sadržaja na portalima i društvenim mrežama 

proizašlih iz primarnih medija prijavitelja 0 - 10 

4. Doseg pojedinačnih medijskih publikacija (pregledi, pregledi, pregledi online sadržaja), 

odnosno Google analytics izvješće (za posljednja tri mjeseca) za elektroničke publikacije, broj 

pratitelja na društvenim mrežama za sve prijavitelje 0 - 10 

5. Mogućnost praćenja i izvještavanja u nekoliko različitih medijskih oblika: video, 

video/prilozi, pisani tekst, fotografija, izvještavanje putem društvenih mreža, ostalo 0 –10 

Ukupno je moguće ostvariti 0 – 50 bodova. 

  

Dodatno, s najviše 10 bodova ocjenjivat će se sadržaji usmjereni na teme i prethodnu suradnju: 

• ostvarivanje prava građana na javno informiranje o temama i događanjima na području Općine 

Marija Bistrica 

• praćenje demografskih mjera i projekata 

• poticanje gospodarskih aktivnosti na području Općine Marija Bistrica 

• poticanje razvoja poljoprivrede i sela u Općine Marija Bistrica 

• poticanje turizma, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine Općine Marija 

Bistrica razvoj znanosti, obrazovanja i sporta 

• promicanje zdravstvene i socijalne uključenosti, posebice stanovništva starijih, hrvatskih 

branitelja, osoba s invaliditetom i djece s invaliditetom, žrtava nasilja 

• promicanje ravnopravnosti spolova 

• zaštite okoliša i ljudskih prava 

• Kvaliteta dosadašnje suradnje - opseg objavljivanja, kanali putem kojih je objavljena. 

 

Usmjerenost programskog sadržaja na svaku pojedinu cjelinu navedenih tematskih cjelina kao 

i dosadašnja suradnja boduje se s 10 bodova, a ako je sadržaj usmjeren na više od jedne, svaka 

se tematska cjelina boduje s 10 bodova i zbrajaju se bodovi.  

 

Ukupan broj osvojenih bodova zbroj je bodova ostvarenih ocjenjivanjem prema osnovnim 

kriterijima i bodova ostvarenih dodatnim ocjenjivanjem. 

 

 

Članak 7. 

Dokumentacija za provedbu Javnog poziva obuhvaća: 

1. Tekst Javnog poziva 

2. Obrazac 1 – podaci o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih 

sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini 

3. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje 

4. Obrazac 3  - Izjava o  nepostojanju zapreka za financiranje 



5. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije 

6. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga  

7. Google analytics podaci (samo za elektroničke publikacije) 

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

9. Istraživanje slušanosti 

Javni poziv i pripadajući obrasci čine sastavni dio ove Odluke, a objavljuju se na službenim 

mrežnim stranicama Općine Marija Bistrica (www.marija-bistrica.hr).  

Javni poziv treba biti otvoren 8 dana od dana objave na službenim mrežnim stranicama Općine. 

 

Članak 8. 

Za provođenje postupka Javnog poziva načelnik će imenovati Povjerenstvo za provjeru 

ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanje prijava na Javni poziv. 

Povjerenstvo iz stavka 1 ove točke sastoji se od tri člana. 

 

Članak 9.  

Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv donosi načelnik na 

prijedlog Povjerenstva, na temelju provedenog postupka ocjenjivanja prijava. 

Na temelju odluke iz prethodnog stavka Općina Marija Bistrica će s prijaviteljima sklopiti 

ugovor o financiranju. 

 

Članak 10.  

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel. 

 

 

Članak 11. 

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Marija Bistrica za 2022. 

godinu, u iznosu od 210.000,00 kuna. 

 

Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim mrežnim stranicama 

Općine Marija Bistrica. 

 

KLASA: 008-02/22-01/1 

URBROJ: 2140-22-1-22-1 

Marija Bistrica, 18. veljače 2022. god. 

 

Načelnik 

Općine Marija Bistrica 

Josip Milički,ing. 

http://www.marija-bistrica.hr/

