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REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik 
 
KLASA: 402-08/22-01/1 
URBROJ: 2163-4-01/06-22-1 
Labin, 21. ožujka 2022.g. 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

123/17, 98/19. i 144/20.), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 

111/21.), članka 1. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija („Službene novine 

Grada Labina“, broj 4/22.) i 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.) Gradonačelnik Grada Labina objavljuje 

 

JAVNI POZIV 
za financiranje programskih sadržaja medija u 2022. godini 

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA 

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava pružatelja medijskih usluga za 
financiranje programskih sadržaja medija u 2022. godini, sukladno kriterijima i uvjetima 
utvrđenim Pravilnikom o financiranju programskih sadržaja medija („Službene novine Grada 
Labina“, broj 4/22). 

 

Grad Labin će prema kriterijima utvrđenim navedenim 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. 

 
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, 
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- 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. 
 
 
KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VISINE FINANCIRANJA 

 
Grad Labin visinu iznosa sredstava za medije koji se prijavljuju na javni poziv 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 mediji koji imaju i svoj internetski portal, 
―      Internetski portal, 
―      Radio. 
  

U slučaju da isti izdavač posjeduje više medijskih platformi u svome vlasništvu može 
se prijaviti samo na jedan javni poziv. Za ostale medijske platforme u svom vlasništvu dobiti 
će dodatne bodove u kategoriji za koju se prijavio.  

 
Kriteriji za utvrđivanje dodjele financijskih sredstava podijeljeni su prema vrstama 

medija: 
 
a) Tiskani mediji koji imaju i svoj internetski portal 

 
- broj zaposlenih: prilikom utvrđivanja visine financiranja, bodovat će se i broj 
zaposlenika na dan 31. prosinca 2021. godine, 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: subjekt je dužan 
dostaviti relevantnu analitiku čitanosti portala, odnosno najmanje jedan brojčani pokazatelj i 
dokaz dosega i čitanosti portala (Google Analytics i sl.) 
…………………………………………………………………….………..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 i ostalih novinarskih formata (intervju, reportaža, 
komentari, izjave…) 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 
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b) Internetski portali 
 

- posjećenost/čitanost/gledanost temeljem relevantnih istraživanja medijskog tržišta i 
dostupnosti (dosega) medija, kao i njihovih profila na društvenim mrežama: subjekt je dužan 
dostaviti relevantnu analitiku čitanosti portala, odnosno najmanje jedan brojčani pokazatelj i 
dokaz dosega i čitanosti portala (Google Analytics i sl.) 
…………………………………………………………………….………..broj bodova 0-30, 
 
- dostava pregleda objavljenih vijesti i ostalih novinarskih formata (intervju, reportaža, 
komentari, izjave…) 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 

 
c) Radio i televizija 

 
- gledanost/slušanost temeljem relevantnih istraživanja medijskog tržišta i dostupnosti 
(dosega) medija, kao i njihovih profila na društvenim mrežama: subjekt je dužan dostaviti 
relevantnu analitiku čitanosti portala, odnosno najmanje jedan brojčani pokazatelj i dokaz 
dosega i čitanosti portala (Google Analytics i sl.) 
………………………………………………………..……………...……..broj bodova 0-20, 
 
- dostava pregleda objavljenih vijesti i ostalih novinarskih formata (intervju, reportaža, 
komentari, izjave…) 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, odnosno programski sadržaji na stranom jeziku 
(vijesti, emisije, reportaže, tekstovi i ostali formati). 
……………………………………………………. …………………….....broj bodova 0-10, 
 
…...……….………………………………………………………………najviše 70 bodova 
 
 
Raspodjela financijskih sredstava medijima utvrdit će se po provedenom javnom pozivu 
temeljem postignutog broja bodova sukladno utvrđenim kriterijima i uvjetima. 
 
 
UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV 

 
Na javni poziv se mogu prijaviti mediji koji: 

- su registrirani sukladno zakonu, 
- imaju uredništvo na području Grada Labina i/ili Istarskoj županiji te redovito objavljuju 

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

- nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi 
Porezna uprava  

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

 
 
 
SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV 

 

Prijava na Javni poziv se podnosi putem obrasca prijave (u prilogu) koji mora biti uredno 
ispunjen te potpisan i ovjeren službenim pečatom. 

 

Obrazac  prijave  može  se  preuzeti  na  službenoj  internetskoj stranici  Grada  Labina: 
www.labin.hr. 
 
Grad Labin, kao voditelj obrade osobnih podataka, će s osobnim podacima fizičkih osoba 
(osobe ovlaštene za zastupanje nakladnika, voditelji projekata i dr.) postupati sukladno Općoj 
uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom 
kretanju takvih podataka, nacionalnim zakonom Republike Hrvatske temeljenom na 
predmetnoj Uredbi uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih 
podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Grad Labin 
čuva povjerljivost osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka 
samo onim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe poslovnih aktivnosti, a trećim 
osobama u slučajevima koji su izričito propisani zakonom, uključujući izvršitelje obrade u 
pojedinim procesima obrade, uz primjenu svih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite 
podataka. 
 
OBVEZE MEDIJA 
  
Mediji koji ostvare pravo na financijska sredstva temeljem ovoga javnog poziva 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 i javne pozive koje objavljuje Grad Labin temeljem preuzetih 
zakonskih obaveza objave natječaja i javnih poziva u tiskanim i drugim medijima,  
- objavljivati prigodne čestitke Grada Labina, 
- objavljivati sadržaje sukladno ciljevima, navedenih u članku 2. Pravilnika o 
financiranju programskih sadržaja medija Grada Labina. 
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE 

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj 
stranici Grada Labina.  

 
Sve prijave moraju u navedenom roku biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina, zaključno s 
danom 29. ožujka 2022. godine najkasnije do 15:00 sati.  

http://www.labin.hr/
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Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu: 
 

GRAD LABIN, Titov trg 11, 52220 Labin 
ili se predaju neposredno u pisarnici Grada Labina, Titov trg 11, Labin 

 

s naznakom Prijava za financiranje pružatelja usluga programskih sadržaja medija u 
2022.g. – „Ne otvaraj“ 

 

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune 

prijave te prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije i uvjete Javnog poziva. 

 

REZULTATI JAVNOG POZIVA I POTPISIVANJE UGOVORA 

 

Zaprimljene prijave otvara i ocjenjuje Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava medijima 
po provedenom postupku javnog poziva. 
 
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.  

 
Broj i iznos dodijeljenih financijskih sredstava - potpora bit će usklađen s raspoloživim 
proračunskim sredstvima Grada Labina. 
 
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Labina (www.labin.hr) 
u roku od pet (5) dana od donošenja odluke o odabiru. 
 
Na temelju odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava gradonačelnik Grada Labina 
zaključuje ugovor o dodjeli sredstava - potpora s podnositeljima prijave kojima su dodijeljena 
sredstva (korisnicima sredstava - potpora).  
 
Nakladnici kojima se odobre financijske potpore (sredstva) sklopit će s Gradom Labinom 
ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze 
korisnika financijskih sredstava - potpora i Grada Labina (dinamika, visina, rok i način isplate, 
rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja, način provođenja izvješćivanja o 
proizvodnji i objavi programskih sadržaja). 
 
RAZDOBLJE FINANCIRANJA I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA 
 
Financijska sredstva - potpore koje Grad dodjeljuje putem javnog poziva odnosi se, u pravilu, 
na financiranje programskih sadržaja medija koje će se provoditi u kalendarskoj godini za 
koju se javni poziv raspisuje, što će se definirati samim ugovorom o dodjeli sredstava 
korisnicima (ugovor o financiranju programskih sadržaja). 
 
Isplate sredstava - potpora 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 (ugovor o financiranju programskih 
sadržaja). 
 
OBVEZA IZVJEŠTAVANJA I POVRAT SREDSTAVA 
 
Korisnik sredstava - potpora obvezan je dostaviti Gradu pisano izvješće o ispunjavanju 
obveza medija propisanih člankom 7. navedenog Pravilnika, i to u roku za dostavu izvješća 
koji će se utvrditi ugovorom o dodjeli sredstava. 

http://www.labin.hr/
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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.  

 
POTPORE MALE VRIJEDNOSTI SUKLADNO UREDBI KOMISIJE (EU)   BR. 1407/2013 
TE UREDBI KOMISIJE (EU) 2020/972  

 
Potpore koje se dodjeljuju po ovom javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima EU o 
pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 
2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis 
potpore (SL EU, L352 od 24.12.2013.), te Uredbom Komisije (EU) 2020/972 оd 2. srpnja 
2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe 
(EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 
7.7.2020.) – u daljnjem tekstu Uredba o potporama male vrijednosti br. 1407/2013).  

 
Ovaj javni poziv, sukladno članku 1. stavku 1. točkama a) do e) Uredbe o potporama male 
vrijednosti br. 1407/2013, ne odnosi se na:  

• potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i 
akvakulture koje je obuhvaćeno Uredbom Komisije (EZ) br. 104/2000;  

• potpore poduzetnicima koji djeluju u sektoru primarne proizvodnje 
poljoprivrednih proizvoda;  

• potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i 
stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima određenim u točki c);  

• potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, 
odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i 
funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom 
djelatnošću;  

• potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.  
 

Sukladno članku 1. stavku 2. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013 ako 
poduzetnik, osim u gore navedenim sektorima u kojima dodjela potpora male vrijednosti nije 
moguća, djeluje u ostalim sektorima i/ili obavljaju djelatnosti za koje je moguće dodijeliti 
potporu male vrijednosti mora osigurati da sektori koji su isključeni iz područja primjene 
Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013 ne ostvaruju korist od potpore male 
vrijednosti, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova. 

 
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013 pod 
pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od 
sljedećih međusobnih odnosa:  

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;  
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, 

upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;  
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema 

ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog 
poduzeća;  
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d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u 
skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava 
dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.  

 
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) 
preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.  

 
Sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013 ukupan 
iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 
200.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, a za poduzetnika koji obavlja 
cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR tijekom 
tri fiskalne godine te se ta navedena granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. 
De minimis potpora koja se odobrava za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne 
može se odobravati i koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta. 

 
Sukladno članku 6. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013, podnositelj prijave 
mora svojoj prijavi priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih 
izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom 
obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva.  

 
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi o potporama male vrijednosti br. 1407/2013, a 
svaki korisnik potpore u obvezi je prilikom predaje prijave predati ispunjen, potpisan i ovjeren 
obrazac pod nazivom Izjava o korištenim potporama male vrijednosti poštujući odredbe o 
„jednom poduzetniku“.  

 
O dodijeljenoj potpori male vrijednosti, izvješćuje se Ministarstvo financija Republike 
Hrvatske. 

 
 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail ured.grada@labin.hr. 

 

 

 

 GRADONAČELNIK 
 

                                                                                                          Valter Glavičić, v.r. 

mailto:ured.grada@labin.hr

