
Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („NN“, broj 111/21) i članka 3. 

Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za financiranje programskih 

sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini (Klasa: 382-01/22-01/01, Urbroj: 2110/03-02-22-

3) od 10. veljače 2022. godine, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za financiranje 

programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 o rezultatima Javnog poziva za financiranje 

programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini 

  

Članak 1. 

 

Ovim se Zaključkom utvrđuju rezultati Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja 

elektroničkih medija u 2022. godini, odabiru programski sadržaji i predlažu iznosi bespovratnih 

sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija za 2022. godinu.  

 

Članak 2. 

 

Financijska sredstva iz članka 1. ovoga Zaključka predlažu se odobriti na način kako je to 

utvrdilo Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja 

elektroničkih medija u 2022. godini na sjednici održanoj 25. veljače 2022. godine. 

 

Članak 3. 

 

Dio sredstava Proračuna Općine za 2022. godinu za financiranje programskih sadržaja 

elektroničkih medija, Razdjel 001, Glava 00101, Program 1001, Aktivnost A101204, Redovni 

troškovi poslovanja javne uprave i administracije, Pozicija 51, Konto 3233 Usluge promidžbe 

i informiranja , predlaže se rasporediti na sljedeći način: 

 

Red. 

br. 

KORISNICI NAZIV 

PROGRAMSKOG 

SADRŽAJA 

PREDLOŽENI IZNOS 

FINANCIRANJA 

1. Informativni centar, 

Hrvatska radio postaja 

Čazma d.o.o. 

„ŠTEFANJSKE 

MINUTE“  

20.000,00 kn 

2. ALFA d.o.o „U središtu“ 20.000,00 kn 

3. KLIX d.o.o. „Kod nas  (ili Moja 

županija)“ 

17.000,00 kn 

4 GALEA d.o.o. Bjelovar „Objava sadržaja na 

Super portalu“ 

10.000,00 kn 

5. Bjelovar live d.o.o. „Vijesti iz Općine 

Štefanje“ 

6.000,00 kn 

6.  POZITIVNI j.d.o.o. „Informacija i inspiracija“ 6.000,00 kn 

 

 



Članak 4. 

 

Za korištenje sredstava iz Članka 1. ovoga Zaključka, nakon donošenja Odluke o odabiru 

programskih sadržaja i raspodjeli sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih 

medija koju na prijedlog ovoga Povjerenstva donosi načelnik, s korisnicima sredstava će se 

zaključiti ugovori o financiranju programskih sadržaja. 

 

Članak 5. 

 

Prijavitelj koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Zaključak o 

rezultatima Javnog poziv poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 

2022. godini.  

 

Prigovor se podnosi općinskom načelniku Općine Štefanje u roku od osam (8) dana od dana 

objave ovoga Zaključka. 

 

O prigovoru odlučuje općinski načelnik. 

 

Članak 6. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu 1. dana od dana donošenja. 

 

KLASA: 402-01/22-0001/18 

URBROJ: 2181/1-02-22-6 

Datum: 07. ožujka 2022. god.  

 

Predsjednica povjerenstva 

  /v.r./Ana Šimunec, mag.polit.soc.  

 

 


