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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, 144/20), članka 

39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 111/21), članka 5. i članka 7.Pravilnika o 

provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 406-01/21-01/1 URBROJ: 2214/02-03-21-

1 i članka 47. Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 

9/21)  općinski načelnik Općine Hum na Sutli dana 25. siječnja 2022. godine objavljuje  

JAVNI POZIV 

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini 

PREDMET JAVNOG POZIVA  

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava pružatelja medijskih usluga za financiranje programskih 

sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini.  

Zakonom  o  elektroničkim  medijima  (NN  111/21)  elektronički  mediji  su  audiovizualni programi, 
radijski programi i elektroničke publikacije.  

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Hum na Sutli koje se 
odnose na događaje od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, a prenose se zasebno kao 
tematske cjeline ili pojedinačno.  

Svrha dodjele financijskih potpora je objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Hum 
na Sutli, koji obuhvaćaju sljedeće teme:  

• ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Hum 

na Sutli  

• poticanje multikulturalnosti, kulturne raznolikosti i njegovanje baštine  
• razvoj odgoja i obrazovanja, znanosti, sporta  
• promicanje ravnopravnosti spolova  
• poticanje stvaralaštva na lokalnim narječjima hrvatskoga jezika  

• zaštita okoliša i zdravlja građana  
• poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine Hum na Sutli.  
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KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVLJENIH PROGRAMA  

  

 
Kriterij 

Broj bodova 

1.  
Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju  i  
količini  objavljivanja  programskog sadržaja od interesa za Općinu 
Hum na Sutli   

0 – 10  

2.  

Lokalni karakter programskog sadržaja podrazumijeva praćenje  
događaja  sa  područja  općine Hum na Sutli, usmjerenost  na  

potrebe  i  interese  Općine Hum na Sutli  i vjerodostojnim objavama 

programskih sadržaja uputiti i  informirati  građane u predložene 
programske sadržaje  

0 – 10  

3. 

Kvantiteta objava, praćenje sadržaja sa područja općine Hum na Sutli 
u  televizijskom,  radijskom  programu  te elektroničkim  
publikacijama  pružatelja  medijskih usluga prijavitelja na Javni 

poziv   
0 – 10  

4. 
Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga,  

gledanost,  slušanost,  pregledi  sadržaja  na internetu na području 

općine Hum na Sutli    
0 – 10 

5. 
Obuhvaćenost  i  kvaliteta  obrade  tema  programskih sadržaja u 

svrhu kojih se dodjeljuju financijska sredstva   
0 – 10  

 

 UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV  

Na Javni poziv se mogu prijaviti nakladnici sukladno članku 39. Zakona o elektroničkim medijima koji  
obavljaju  djelatnost  pružanja  audio  i/ili  audiovizualnih  medijskih  usluga  te  usluga elektroničkih 
publikacija, koji su upisani u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj.  

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  Općine Hum  na Sutli  

www.humnasutli.hr  

 

http://www.humnasutli.hr/


ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE  

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Općine 
Hum na Sutli.  

Sve prijave moraju u navedenom roku biti zaprimljene u pisarnici Općine Hum na Sutli, zaključno s danom 

9. veljače 2022. godine najkasnije do 15,00 sati. 

Prijave ponuda šalju se preporučenom poštom na adresu:  

OPĆINA HUM NA SUTLI, Hum na Sutli 175, 49231 HUM NA SUTLI  
ili se predaju neposredno u pisarnici Općine Hum na Sutli, Hum na Sutli 175  

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

Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune ponude, 
ponude podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva.  

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Hum na 
Sutli .  

Zaprimljene ponude otvara i ocjenjuje Povjerenstvo za otvaranje ponuda po javnom pozivu.   

Općinski načelnik Općine Hum na Sutli donosi  zaključak  o  odabiru  pružatelja  medijskih  usluga 

elektroničkih medija.  

REZULTATI JAVNOG POZIVA I POTPISIVANJE UGOVORA 

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Hum na Sutli (www.humnasutli.hr) 
u roku od pet (5) dana od donošenja zaključka o odabiru.  

Nakladnici kojima se odobre financijske potpore sklopit će s Općinom Hum na Sutli ugovor o financiranju 

programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih potpora i 
Općine Hum na Sutli (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu  programskih  
sadržaja,  način  provođenja  izvješćivanja  o  proizvodnji  i  objavi programskih sadržaja).  

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail pisarnica@humnasutli.hr   

 

 
         OPĆINSKI NAČELNIK  
         Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj.   

mailto:pisarnica@humnasutli.hr

