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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, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan, br. 
4/09, 5/13, 4/18, 2/21), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, br. 
111/21) i članka 1. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija (Službene novine 
Općine Kršan, br. 4/22 - dalje u tekstu: Pravilnik), općinski načelnik Općine Kršan objavljuje 

 
 

JAVNI NATJEČAJ  
za financiranje programskih sadržaja medija u 2023. 

 
 
1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA 

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava pružatelja medijskih usluga za 
financiranje programskih sadržaja medija u 2023.  
 

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Kršan, 
a koje se prenose zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno. 
 

Cilj dodjele sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja 
(informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i dr.) od interesa za Općinu Kršan, 
a koji: 
 
 ostvaruju pravo građana Općine Kršan na javno informiranje i obaviještenost 

svih građana Općine Kršan, 
 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 Općine Kršan, 
 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 Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, 
 obrađuju teme o radu općinskog načelnika i upravnog tijela Općine Kršan, 



 obrađuju teme o priredbama i manifestacijama. 
 

Ovim javnim natječajem Općina Kršan dodjeljuje sredstva iz Proračuna Općine Kršan za 
2023. namijenjena financiranju programskih sadržaja medija i javnom informiranju građana.  
 

Općina Kršan poticat će pluralizam medija sukladno platformama na kojima prenose 
informacije te će se na temelju ovog Javnog natječaja odobriti sredstva za financiranje 
programskih sadržaja za: 
 tiskani medij – jedan (1) prijavitelj, 
 internetski portal – tri (3) prijavitelja, 
 radio – dva (2) prijavitelja, 
a sve u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Kršan. 
 
 
2. KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVLJENIH PROGRAMA 

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su sljedeći: 
 

  
Kriterij 

Broj 
bodova 

1. Gledanost/slušanost/posjećenost/čitanost temeljem relevantnih 
istraživanja medijskog tržišta i dostupnosti (dosega) medija, kao i 
njihovih profila na društvenim mrežama. 

 
0-20 

2. Broj zaposlenih: prilikom utvrđivanja visine financiranja, bodovat će se 
i br. zaposlenika na dan 31. prosinca, godine koja prethodi objavi 
javnog poziva, a subjekt je dužan dostaviti i ovjerenu izjavu u kojoj se 
nalazi br. zaposlenih osoba uz njihove funkcije. 

 
 

0-10 

3. Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga, 
slušanost, čitanost, pregledi sadržaja na internetu na području općine 
Kršan. 

 
0-20 

4. Dostava pregleda objavljenih vijesti vezanih za svakodnevni život 
građana Općine Kršan i koje se odnose na rad tijela Općine Kršan 
proteklih 6 mjeseci (pregled po mjesecima). 

 
0-20 

5. 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. 

 
0-20 

6. Izvornost ponuđenog sadržaja – obrada tema koje nisu prisutne u 
ostalim medijima – interes za lokalne teme uz prilagođenost sadržaja 
publici, te objavljivanje programskog sadržaja na više platformi. 

 
0-10 

 
UKUPNO 

 
100 

 
 

3. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI NATJEČAJ 

Prihvatljivi prijavitelji na Javni natječaj su tiskani mediji, internetski portali i radija. 
 
Na natječaj se mogu javiti mediji koji: 
 su registrirani sukladno zakonu, 
 imaju uredništvo na području općine Kršan i/ili Istarskoj županiji te redovito objavljuju 

programske sadržaje koji se odnose na rad općinske uprave općine Kršan, 



 redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na rad tijela Općine Kršan, 
 nemaju dugovanja prema Općini Kršan,  
 nemaju dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna 

uprava, 
 su upisani u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke 

medije – VEM, (uvjet - samo za internetske portale), 
 redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na svakodnevni život građana 

Općine Kršan. 
 
 Isti nakladnik može na Javni natječaj prijaviti više programskih sadržaja, u kojem 
slučaju se programski sadržaji prijavljuju zasebno. 
 
 
4. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI NATJEČAJ 

Prijava na Javni natječaj sadrži sljedeću dokumentaciju: 
 
 Obrasce prijave koji moraju biti u cijelosti popunjeni i ovjereni, i to: 
 Obrazac br. 1. – Podaci o podnositelju prijave na Javni natječaj,  
 Obrazac br. 2. – Podaci o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni 

natječaj,  
 Isprava o upisu prijavitelja u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj, 
 Potvrda porezna uprave ne starija od 30 dana od dana objave ovog Natječaja. 

Obavezni obrasci prijave dostupni su na mrežnoj stranici Općine Kršan www.krsan.hr 
 
 
5. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PRIJAVA 

 
Kriteriji za vrednovanje programa/projekta propisani su Zakonom o elektroničkim 

medijima (Narodne novine, br. 111/21) te Pravilnikom o financiranju programskih sadržaja 
medija (Službene novine Općine Kršan, br. 4/22). 
 
 
6. PLANIRANA VRIJEDNOST NATJEČAJA 

 
Ukupna planirana vrijednost planirana ovim Javnim natječajem iznosi 18.000,00 €.  

 
 
7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE 

Prijave se šalju preporučenom poštom ili se predaju neposredno u pisarnicu Općine Kršan 
u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:  
 

OPĆINA KRŠAN, Blaškovići 12, 52232 Kršan, 
s naznakom: 

„PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA 
MEDIJA  U 2023.“ 

 
Prijave se mogu dostaviti i elektroničkim putem na e-poštu: potpore@krsan.hr  
 
Rok za prijavu na Javni natječaj je do 24. veljače 2023. do 12 sati. 
 




