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Temeljem članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (,,Narodne novine" br. 111/21), 
članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.- lektoriran 
tekst 8/13., 3/16., 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.) te članka 4. Odluke o izvršavanju 
proračuna Grada Labina za 2022. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 16/21.) 
Gradonačelnik Grada Labina dana -------------- donio je 
 
 

P R A V I L N I K 
o financiranju programskih sadržaja medija 

 
 
 

l. OPĆE ODREDBE 
 

                                                       Članak 1. 
 

Grad Labin potiče funkciju medija u razvoju demokracije, pluralizma i stvaranju 
pravednijeg društva. Mediji svoju funkciju ostvaruju posredovanjem između jedinice 
lokalne samouprave i građana te javnosti prenoseći informacije od društvene važnosti. 
Mediji su sredstvo informiranja građana o aktivnostima Gradskog vijeća, 
gradonačelnika i upravnih tijela Grada. Mediji su platforma za posredovanje u 
komunikaciji građana s gradskim institucijama i subjektima. Svi sudionici ovog 
procesa, kreatori javnih politika, ali i sami građani, u svakodnevnom su procesu 
razmjene informacija iz različitih područja (od kulture do servisnih komunalnih 
informacija) posredstvom medija. 
 
Grad Labin će prema kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom financijski podupirati 
projekte lokalnih medija s područja Grada Labina i Istarske županije kako bi oni 
zadržali svoju važnu ulogu nepristranog informiranja i bili istinski javni servis građana. 
 
Gradonačelnik Grada Labina raspisuje javni natječaj koji se objavljuje na internetskim 
stranicama Grada Labina i u lokalnim medijima za svaku proračunsku godinu, 
temeljem prijedloga Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava medijima. 
 
 
 
 

Nacrt prijedloga 



ll. CILJEVI DODJELE SREDSTAVA 
 

Članak 2. 
 

Cilj dodjele sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja 
(informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih) koji: 
- ostvaruju pravo građana na javno informiranje i obaviještenost svih građana 

Grada  Labina, 
- 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, 
- obrađuju teme o nacionalnim manjinama Grada Labina, 
- promiču ravnopravnost spolova, 
- potiču kulturno i umjetničko stvaralaštvo, 
- promiču teme u svezi s kulturom javnog dijaloga, 
- potiču razvoj obrazovanja, znanosti, umjetnosti i sporta, 
- obrađuju teme u svezi sa zaštitom prirode, okoliša i ljudskog zdravlja, 
- promiču medijsku pismenost, 
- obrađuju teme o radu Gradskog vijeća Grada Labina i njegovih radnih tijela, 
- obrađuju teme o radu Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Labina, 
- obrađuju teme o manifestacijama, priredbama i skupovima kojima je pokrovitelj 

Grad  Labin. 
 
 

lll. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA 
 

Članak 3. 
 

Na natječaj se mogu prijaviti mediji koji: 
- su registrirani sukladno zakonu, 
- imaju uredništvo u Gradu Labinu i/ili Istarskoj županiji te redovito objavljuju 

programske sadržaje koji se odnose na rad gradske uprave Grada Labina, 
- redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na rad tijela Grada 

Labina, 
- su upisani u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za 

elektroničke medije (za elektroničke publikacije - ''portale''), 
- nemaju dugovanja prema Gradu Labinu, te gradskim trgovačkim društvima 1. 

Maj d.o.o., Vodovod Labin d.o.o., Labin stan d.o.o. i Labin 2000 d.o.o. u vrijeme 
podnošenja prijave, 

- redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na svakodnevni život 
građana Labina. 

 
 

lV. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VISINE FINANCIRANJA 
 

Članak 4. 
 

Grad Labin visinu iznosa sredstava za medije koji se prijavljuju na natječaj definirat će 

sukladno objektivnim, nepristranim i ranije utvrđenim kriterijima, imajući u vidu 



činjenicu kako je transparentna raspodjela sredstava preduvjet daljnjeg razvoja njihove 

kvalitete i sadržaja u zajedničkom interesu Grada i građana Labina. 

Grad Labin poticati će pluralizam medija sukladno platformama na kojima prenose 

informacije: 

— Televizija, 
— Tiskani medij, 
— Internetski portal, 
— Radio. 
U slučaju da isti izdavač posjeduje više medijskih platformi u svome vlasništvu može 

se prijaviti samo na jedan natječaj. Za ostale medijske platforme u svom vlasništvu 

dobiti će dodatne bodove u kategoriji za koju se prijavio. 

 

Članak 5. 

Kriteriji za utvrđivanje dodjele financijskih sredstava podijeljeni su prema vrstama    

medija: 

1) Tiskani mediji 

- broj zaposlenih: prilikom utvrđivanja visine financiranja, bodovat će se i broj 

zaposlenika na dan 31. prosinca godine koja prethodi objavi javnog poziva, a subjekt 

je dužan dostaviti i ovjerenu izjavu u kojoj se nalazi broj zaposlenih osoba uz njihove 

funkcije   (novinara,   urednika,   fotografa,   snimatelja,   djelatnika   u marketingu...) 

………………………………………………….…………………………...broj bodova 0-20, 

- posjećenost/čitanost/gledanost temeljem relevantnih istraživanja medijskog 

tržišta i dostupnosti (dosega) medija, kao i njihovih profila na društvenim mrežama, a 

koji će biti naznačeni u Natječaju za dodjelu financijskih sredstava. 

…………………………………………………………………………..…..broj bodova 0-20, 

- proizvodnja autorskih neprofitnih sadržaja (teme iz područja kulture, 

ravnopravnosti manjina i ljudskih prava, sporta, zdravlja, očuvanja okoliša i baštine) 

Potrebno dostaviti dokaze o proizvodnji ovakvog autorskog sadržaja. 

………………………………………………………………………………broj bodova 0-10, 

- dostava pregleda objavljenih vijesti vezanih za svakodnevni život građana 

Labina i koje se odnose na rad tijela Grada Labina proteklih 6 mjeseci (pregled po 

mjesecima). 

……………………………………………………………………………….broj bodova 0-20 

….…….………………………………………………..…………………najviše 70 bodova 



2) Internetski portali 

- posjećenost/čitanost/gledanost temeljem relevantnih istraživanja medijskog 

tržišta i dostupnosti (dosega) medija, kao i njihovih profila na društvenim mrežama, a 

koji će biti naznačeni u Natječaju za dodjelu financijskih sredstava. 

…………………………………………………………….……………..….broj bodova 0-30, 

- dostava pregleda objavljenih vijesti vezanih za svakodnevni život građana 

Labina i koje se odnose na rad tijela Grada Labina proteklih 6 mjeseci (pregled po 

mjesecima). 

………………………………………………………………………………broj bodova 0-30, 

- proizvodnja autorskih neprofitnih sadržaja (teme iz područja kulture, 

ravnopravnosti manjina i ljudskih prava, sporta, zdravlja, očuvanja okoliša i baštine). 

Potrebno dostaviti dokaze o proizvodnji ovakvog autorskog sadržaja. 

………………………………………………………………………………broj bodova 0-10, 

……….……………………………………………………………………najviše 70 bodova 

3) Radio i televizija 

- gledanost/slušanost temeljem relevantnih istraživanja medijskog tržišta i 

dostupnosti (dosega) medija, kao i njihovih profila na društvenim mrežama, a koji će 

biti naznačeni u Natječaju za dodjelu financijskih sredstava. 

………………………………………………………………………………broj bodova 0-20, 

- dostava pregleda objavljenih vijesti vezanih za svakodnevni život građana 

Labina i koje se odnose na rad tijela Grada Labina proteklih 6 mjeseci (pregled po 

mjesecima). 

……………………………………………………………………………….broj bodova 0-30 

- proizvodnja autorskih neprofitnih sadržaja (teme iz područja kulture, 

ravnopravnosti manjina i ljudskih prava, sporta, zdravlja, očuvanja okoliša i baštine). 

Potrebno dostaviti dokaze o proizvodnji ovakvog autorskog sadržaja. 

………………………………………………………………………………broj bodova 0-10, 

- posebne platforme na stranom jeziku.  

………………………………………………………………………………broj bodova 0-10, 

……….……………………………………………………………………najviše 70 bodova 

 

 



Članak 6. 

Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava medijima utvrđuje prijedlog za dodjelu 

financijskih sredstava temeljem postignutog broja bodova sukladno utvrđenim 

kriterijima iz članka 5. ovog Pravilnika. 

 

V. OBVEZE MEDIJA 

Članak 7. 

Mediji koji ostvare pravo na financijska sredstva temeljem ovoga Pravilnika dužni su: 

- pratiti rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada Labina uz 
objavu svih informacija koje su od javnog interesa građana Labina i lokalne 
zajednice, 

- pratiti aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih listi koje participiraju u radu 
Gradskog vijeća, 

- osobno sudjelovati na konferencijama za novinare i tematskim obilascima 

- objavljivati natječaje koje objavljuje Grad Labin temeljem preuzetih zakonskih 
obaveza objave natječaja u tiskanim i drugim medijima, 

- objaviti javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija, 

- objavljivati prigodne čestitke Grada Labina, 

- objavljivati sadržaje sukladno ciljevima, navedenih u članku 2. ovog Pravilnika. 

 

Vl. ODLUČIVANJE O IZNOSIMA DODIJELJENIH SREDSTAVA 

Članak 8. 

Odluku o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava iz ovoga Pravilnika donijeti će 
Gradonačelnik, a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava medijima 
koje osniva i imenuje gradonačelnik Grada Labina. 

Povjerenstvo se sastoji od pet (5) članova, koji mogu biti imenovani iz redova 
službenika upravnih tijela Grada i dužnosnika Grada Labina. 

 

Na temelju odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava gradonačelnik Grada 
Labina zaključuje ugovor o dodjeli sredstava s podnositeljima prijave kojima su 
dodijeljena sredstva (korisnicima sredstava). 

 

 



Vll. PODNOŠENJE PRIGOVORA 

Članak 9. 

Podnositelj prijave koji je sudjelovao u javnom natječaju za dodjelu sredstava može 
podnijeti prigovor na odluku o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava iz ovoga 
Pravilnika. 

Prigovor se podnosi Gradonačelniku preko nadležnog upravnog odjela u roku od osam 
(8) dana od dana primitka odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava. 

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik. 

 

Vlll. RAZDOBLJE FINANCIRANJA I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA 

Članak 10. 

 

Financijska sredstva koja Grad dodjeljuje putem natječaja odnosi se, u pravilu, na 
financiranje programskih sadržaja medija koje će se provoditi u kalendarskoj godini za 
koju se natječaj raspisuje, što će se definirati samim natječajem. 

Isplate sredstava vršiti će se nakon zaključenja ugovora o dodjeli sredstava s 
korisnicima, pri čemu se isplate mogu obavljati u mjesečnim ili tromjesečnim obrocima, 
što će se utvrditi samim ugovorom o dodjeli sredstava. 

 

lX. OBVEZA IZVJEŠTAVANJA I POVRAT SREDSTAVA 

Članak 11. 

Korisnik sredstava obvezan je dostaviti Gradu pisano izvješće o ispunjavanju obveza 
medija propisanih člankom 7. ovog Pravilnika, i to u roku za dostavu izvješća koji će 
se utvrditi ugovorom o dodjeli sredstava. 

Grad će raskinuti ugovor o dodjeli sredstava ako korisnik sredstava ne dostavi Gradu 
pisano izvješće iz prethodnog stavka u roku utvrđenom ugovorom o dodjeli sredstava, 
odnosno ako se utvrdi da sredstva koristi nenamjenski odnosno suprotno odredbama 
ovog Pravilnika i ugovora o dodjeli sredstava. 

U slučaju raskida ugovora o dodjeli sredstava iz prethodnog stavka, Grad 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 Gradu, uvećanih za 
pripadajuću zakonsku zateznu kamatu, u roku utvrđenim samim ugovorom o dodjeli 
sredstava. 

 

 



X. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 12. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Grada Labina“. 

 

 

 

GRADONAČELNIK 

                                                                                                         Valter Glavičić 

 

 

 

 

 


