
 
        Upravni odjel za poslove gradonačelnika 

             i Gradskog vijeća Grada Varaždina 

            KLASA: 614-01/22-01/1 

  URBROJ: 2186-01-04-03/2-22-2 

            Varaždin, 10. veljače 2022. godine 

 

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 

2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst), Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu 

(„Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21 i 1/22) i Zaključka za dodjelu potpora za 

sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u tiskanim i elektroničkim publikacijama 

za Grad Varaždin za 2022. godinu (KLASA: 614-01/22-01/1, URBROJ: 2186-01-04-03/2-22-1 od 

10. veljače 2022. godine) Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada 

Varaždina raspisuje  

 

Javni poziv za dodjelu potpora za sufinanciranje proizvodnje i 

objave programskih sadržaja u tiskanim i elektroničkim 

publikacijama za Grad Varaždin  

za 2022. godinu 

 

 

I.  

 

Javni poziv objavljuje se u svrhu prikupljanja prijava za sufinanciranje proizvodnje i objave 

programskih sadržaja u tiskanim i elektroničkim publikacijama za 2022. godinu. 

 

II. 

 

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Varaždin, koje su 

izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.  

Pod programskim sadržajima ne podrazumijeva se tiskovina i elektronička publikacija (portal) u 

cijelosti.  

 

III. 

 

Cilj dodjele potpora male vrijednosti je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja koji:  

- ostvaruju pravo na javno informiranje i obaviještenost svih građana Grada Varaždina,  

- 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 Varaždina,  

- promiču ravnopravnost spolova,  

- promiču tradicijski i kulturni identitet,  

- promiču kulturno i umjetničko stvaralaštvo,  

- promiču teme u svezi s kulturom javnog dijaloga,  

- promiču razvoj obrazovanja, znanosti, umjetnosti i sporta,  

- obrađuju teme u svezi sa zaštitom prirode, okoliša i ljudskog zdravlja,  

- promiču medijsku pismenost,  

- obrađuju teme o radu Gradske uprave, Gradskog vijeća Grada Varaždina i njegovih radnih tijela,  

- obrađuju teme o radu gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća i 

mjesnih odbora,  

- obrađuju teme o manifestacijama, priredbama i skupovima kojih je pokrovitelj Grad Varaždin. 

  

IV. 

 

Uvjeti za prijavu na Javni poziv 

Pravo na dodjelu potpore temeljem Programa mogu ostvariti nakladnici koji kumulativno 

ispunjavaju sljedeće uvjete:  

- upisani su u Upisnik HGK o izdavanju tiska, Upisnik HGK o izdavanju i distribuciji tiska, 

Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije, odnosno 

distribuiraju sadržaj na području Grada Varaždina, 

- redovito objavljuju programske sadržaje koji su tematski vezani za Grad Varaždin, 

- svojim sadržajem nisu proizašli iz drugih medija.  

 

Pravo na dodjelu potpore ne mogu ostvariti nakladnici tiskovina i elektroničkih publikacija:  

- koji su u stečaju, u postupku predstečajne nagodbe ili u likvidaciji, 

- koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Varaždinu,  

- koji imaju nepodmirenih obveza prema zaposlenicima.  

 

V. 

 

Sadržaj prijave na Javni poziv 

Obvezni dio prijave su:  

1. zahtjev za dodjelu potpore (Obrazac 1A),  

2. preslika izvatka iz Upisnika HGK o izdavanju tiska, Upisnika HGK o izdavanju i distribuciji 

tiska, Upisnika pružatelja medijskih usluga, Knjige elektroničkih publikacija koji se vodi kod 

Vijeća za elektroničke medije, odnosno dokaz o distribuciji sadržaja na području Grada 

Varaždina,  

3. financijski plan i izračun troškova proizvodnje i objave programskog sadržaja (Obrazac 2A), 

4. izjava da nakladnik za proizvodnju programskog sadržaja ima kvalificirane djelatnike, 

5. izjava kojom se dokazuje da prijavitelj prije objave ovog Javnog poziva redovito objavljuje 

programske sadržaje vezane za Grad Varaždin, 

6. izjava odgovorne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da podnositelj prijave - 

nakladnik nije u stečaju, u postupku predstečajne nagodbe ili likvidaciji,  

7. izjava odgovorne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da svojim programskim 

sadržajima ne proizlaze iz drugih medija,  

8. izjava odgovorne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da podnositelj prijave - 

nakladnik nema nepodmirenih obveza prema zaposlenicima,  



9. izjava da podnositelju i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje nije izrečena pravomoćna 

osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih 

djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, 

zlouporabu položaja i ovlasti, zlouporabu obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito 

posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevaru, računalnu prijevaru, prijevaru u 

gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca; prijava, kao i svi obrasci 

koji se predaju uz prijavu na Javni poziv, moraju biti potpisani i ovjereni od strane odgovorne 

osobe nakladnika, 

10. izjavu odgovorne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da se podnositelj prijave - 

nakladnik ne nalazi u postupku povrata potpore ili da je od njega zatražen povrat potpore (da ne 

podliježe izvanrednom povratu sredstava slijedom prethodne odluke Europske komisije kojom se 

potpora ocjenjuje nezakonitom i neusklađenom sa zajedničkim tržištem). 

 

Napomena: Sve potrebne izjave, moguće je dostaviti i objedinjeno u jednoj izjavi taksativno 

nabrojane. 

 

VI. 

 

Uvjeti za prijavu na Javni poziv 

Pravo na dodjelu potpore temeljem ovog Javnog poziva mogu ostvariti nakladnici koji kumulativno 

ispunjavaju sljedeće uvjete:  

- upisani su u Upisnik HGK o izdavanju tiska, Upisnik HGK o izdavanju i distribuciji tiska, 

Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije ili 

objavljuju sadržaje koji su tematski vezani za Grad Varaždin, imaju poslovnu jedinicu ili 

podružnicu, urednika ili dopisnika na području Varaždinske županije za vrijeme korištenja 

potpore. 

 

VII. 

 

Način prijave  

Prijava na Javni poziv mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u točki V. ovog Javnog 

poziva.  

 

Svi potrebni obrasci dostupni su na internetskoj stranici Grada Varaždina (www.varazdin.hr). 

  

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja, ali za svaki programski sadržaj 

potrebno je zasebno ispuniti Obrazac 1A i Obrazac 2A.  

 

Sva pitanja u vezi s Javnim pozivom mogu se tijekom trajanja Javnog poziva postaviti na email: 

protokol@varazdin.hr .  

 

VIII. 

 

Rok i mjesto podnošenja prijave 

Rok za podnošenje prijave je 28. veljače 2022. godine do 15.00 h bez obzira na način dostave.  

 

Prijavu na Javni poziv treba dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom: 

 

http://www.varazdin.hr/
mailto:protokol@varazdin.hr


NE OTVARAJ – PRIJAVA ZA DODJELU POTPORE ZA SUFINANCIRANJE PROIZVODNJE I 

OBJAVE PROGRAMSKIH SADRŽAJA U TISKANIM I ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA 

ZA GRAD VARAŽDIN  

ZA 2022. GODINU 

  

na adresu:  

 

GRAD VARAŽDIN 

UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA  

Povjerenstvo za dodjelu potpora za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u 

tiskanim i elektroničkim publikacijama  

Trg kralja Tomislava 1  

42 000 Varaždin 

 

Prijave na Javni poziv treba dostaviti preporučenom pošiljkom na gornju adresu ili u pisarnicu 

Gradske uprave Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1, prizemlje. 

 

IX. 

 

Prijave koje neće biti razmatrane 

Neće biti uzeta u razmatranje prijava na Javni poziv koja:  

- ne zadovoljava uvjete za prijavu na Javni poziv,  

- ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je u ovom Javnom pozivu navedena kao obvezna,  

- nije dostavljena na način koji je određen ovim Javnim pozivom,  

- nije podnesena u roku koji je naveden u ovom Javnom pozivu. 

 

X. 

 

Odabir korisnika 

Postupak odabira provodi Povjerenstvo za dodjelu potpora za sufinanciranje proizvodnje i objave 

programskih sadržaja u tiskanim i elektroničkim publikacijama. 

 

Kriteriji za dodjelu potpore određeni su Listom evaluacijskih kriterija za procjenu programskih 

sadržaja. 

 

Gradonačelnik Grada Varaždina, na prijedlog Povjerenstva, donosi zaključak o odabiru korisnika 

potpore i utvrđivanju Liste programskih sadržaja za dodjelu potpore za sufinanciranje proizvodnje i 

objave programskih sadržaja u tiskanim i elektroničkim publikacijama te odobrava iznose potpora. 

 

XI. 

 

Rok i način objave rezultata 

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Varaždina 

(www.varazdin.hr) u roku od (8) osam dana od donošenja zaključka o odabiru.  

Svi nakladnici koji podnesu prijavu na Javni poziv bit će pisano obaviješteni o rezultatima njihove 

prijave.  

Zaprimljeni prijedlozi programskih sadržaja sa svom pratećom dokumentacijom neće se vraćati.  

 

 

 



XII. 

 

Pravo prigovora 

Nakladnik koji je sudjelovao u Javnom pozivu za dodjelu potpore može podnijeti prigovor na 

zaključak o odabiru korisnika potpore.  

 

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Varaždina preko Upravnog odjela za poslove 

gradonačelnika i Gradskog vijeća u roku od osam (8) dana od dana primitka zaključka o odabiru 

korisnika potpore.  

 

O prigovoru odlučuje gradonačelnik Grada Varaždina.  

 

XIII. 

 

Potpisivanje ugovora 

Nakladnici kojima se odobri potpora sklopit će s Gradom Varaždinom ugovor o dodjeli potpore 

kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika potpore i Grada Varaždina (dinamika, 

visina, rok i način isplate potpore, rok za izradu i objavu programskog sadržaja, način i dinamika 

izvješćivanja o provođenju izrade i objave programskog sadržaja, obveza vraćanja neutrošenih 

sredstava, obveze nakladnika u slučaju nenamjenskog trošenja sredstava potpore i drugo). 

 

XIV.  

 

Svi osobni podaci prikupljeni ovim Javnim pozivom obrađivat će se u skladu s Uredbom (EU) 

2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom 

osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 

95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.). 

 

XV. 

 

Grad Varaždin zadržava pravo poništenja Javnog poziva ako za to postoje opravdani razlozi, bez 

obveze podmirivanja troškova nastalih podnositeljima projekata/programa. 

 

XVI. 

 

Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva osigurana su u Proračunu Grada Varaždina za 2022. 

godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, 14/21 i 1/22). 

 

 

 

PRIVREMENA PROČELNICA 

 

mr. sc. Vesna Haluga 


