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Temeljem članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (,,Narodne novine" br. 111/21. i 
114/22.), 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 2023. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 
16/22.) Gradonačelnik Grada Labina dana 16. siječnja 2022. godine donio je 

 
 

Izmjene i dopune Pravilnika 
o financiranju programskih sadržaja medija  

 
 

                                                       Članak 1. 

 
U Pravilniku o financiranju programskih sadržaja medija („Službene novine Grada Labina“ broj 
4/22.) članak 5. mijenja se i glasi: 

 
„Kriteriji za utvrđivanje dodjele financijskih sredstava podijeljeni su prema vrstama medija: 

1) Tiskani mediji koji imaju i svoj internetski portal  

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

zaposlenika na zadnji dan prošle kalendarske 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 0-10, 

- 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 javnom pozivu 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 i ostalih novinarskih formata (intervju, reportaža, 

komentari, izjave…) vezanih i relevantnih za svakodnevni život građana Labina i koje se 

odnose na rad tijela Grada Labina proteklih 6 mjeseci (pregled po mjesecima) te dostava 

pregleda udjela istih u postotku sveukupno objavljenih vijesti i ostalih novinarskih formata u 

proteklih 6 mjeseci (pregled po mjesecima) kod prijavitelja. 

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

….…….………………………………………………..…………………….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 javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava. 

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

- dostava pregleda objavljenih vijesti i ostalih novinarskih formata (intervju, reportaža, 

komentari, izjave…) vezanih i relevantnih za svakodnevni život građana Labina i koje se 

odnose na rad tijela Grada Labina proteklih 6 mjeseci (pregled po mjesecima) te dostava 

pregleda udjela istih u postotku sveukupno objavljenih vijesti i ostalih novinarskih formata u 

proteklih 6 mjeseci (pregled po mjesecima) kod prijavitelja.…………………………broj bodova 

0-40, 

- 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 

javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava. 

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

- dostava pregleda objavljenih vijesti i ostalih novinarskih formata (intervju, reportaža, 

komentari, izjave…) vezanih i relevantnih za svakodnevni život građana Labina i koje se 

odnose na rad tijela Grada Labina proteklih 6 mjeseci (pregled po mjesecima) te dostava 

pregleda udjela istih u postotku sveukupno objavljenih vijesti i ostalih novinarskih formata u 

proteklih 6 mjeseci (pregled po mjesecima) kod prijavitelja 

……………………………………………………………………………….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“. 

 

Članak 2. 

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim 
novinama Grada Labina“. 
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