
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – 
pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 56. stavka 3. Statuta Brodsko-posavske 
županije (Službeni vjesnik br. 15/13 – pročišćeni tekst, 4/18, 5/20 i 7/21) Župan Brodsko-posavske 
županije dana 17. veljače 2022. donio je  

 

 

PROGRAM 

potpore male vrijednosti pravnim osobama iz područja tiskanih i elektroničkih medija  

za 2022. godinu 

 

 

1. Cilj dodjele potpore male vrijednosti 

Programom potpore male vrijednosti pravnim osobama iz područja tiskanih i elektroničkih 
medija (dalje u tekstu: Program) utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak dodjele potpore male vrijednosti 
pravnim osobama iz sredstava Proračuna Brodsko-posavske županije.  

Pravo na dodjelu potpore ostvaruju sljedeće pravne osobe (u daljnjem tekstu: Prijavitelji): 
- tiskani mediji (novine) 
- elektronički mediji (radio i televizija). 
 
 Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) koje se odobravaju i dodjeljuju tiskanim i 
elektroničkim medijima na temelju ovog Programa su potpore uređene Uredbom Komisije (EU) br. 
1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 
na de minimis potpore (Službeni list Europske unije I.352/1) i Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. 
srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe EU 
br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list Europske unije L 
215/3) koje zbog svog iznosa ne narušavaju ili ne prijete narušavanju tržišnog natjecanja te ne 
predstavljaju državnu potporu iz članka 107. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.  
 

Cilj dodjele potpora male vrijednosti je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja 
(informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih) koji: 
- ostvaruju pravo na javno informiranje i obaviještenost svih građana Brodsko-posavske županije, 
- 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 Brodsko-posavske županije, 
- promiču ravnopravnost spolova, 
- promiču hrvatski nacionalni i kulturni identitet, 
- 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 u svezi gospodarstva i tržišta rada, 



- proizvodnja i objava tema koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju a sadržane su u Media 
planu 
 
2. Davatelj potpore male vrijednosti 
 
Brodsko-posavska županija 
Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  
 
3. Pravna osnova 
 
Zakon o elektroničkim medijima ( Narodne novine 153/09, 84/11, 94/13, 136/13, 111/21) 
Zakon o medijima (Narodne novine 59/04,84/11, 84/13) 
Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL EU, L352/1, od 24. prosinca 2013.)  i Uredba 
Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina 
produljenja i o izmjeni Uredbe EU br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih 
prilagodbi (Službeni list Europske unije L 215/3) 
Pravilnik o općim uvjetima dodjele subvencija i pomoći iz proračuna Brodsko-posavske županije 
 
4. Naziv potpore male vrijednosti  
 

Program potpore male vrijednosti pravnim osobama iz područja tiskanih i elektroničkih medija 
je akt na temelju kojega se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim 
korisnicima dodjeljuju potpore male vrijednosti. 
 
5. Korisnici  
 

Pravo na dodjelu potpore male vrijednosti po ovome Programu mogu ostvariti tiskani mediji 
(novine) i elektronički mediji (radio i televizija) koji: 
- su upisani u Upisnik pružatelja medijskih usluga koje vodi Vijeće za elektroničke medije,  
- su upisani u Upisnik Hrvatske gospodarske komore (djelatnost tiskanih medija), 
- su upisani u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o 
elektroničkim medijima i imaju koncesiju i sklopljeni ugovor o koncesiji- imaju registrirano sjedište na 
području Brodsko-posavske županije najmanje 12 mjeseci,  
- redovito obnavljaju programske sadržaje koji se odnose na rad Županijske skupštine Brodsko-
posavske županije. 
  

Pravo na dodjelu potpore male vrijednosti po ovome Programu ne mogu ostvariti tiskani mediji 
(novine) i elektronički mediji (radio i televizija):  
- koji su za iste programske sadržaje ostvarili potporu za sufinanciranje iz sredstava Fonda za poticanje 
i pluralizam medija, državnog proračuna, proračuna Europske unije ili proračuna Brodsko-posavske 
županije, 
- koji su u likvidaciji, u stečajnom ili predstečajnom postupku,  
- koji imaju nepodmirenih obveza prema Brodsko-posavskoj županiji,  
- koji imaju nepodmirenih obveza prema zaposlenicima.  
 
6. Trajanje Programa  
 

Ovaj Program primjenjuje se od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije 
do 31. prosinca 2022. godine.  

 
 



7. Iznos potpore male vrijednosti i kumulacija potpora  
 

Sredstva potpore male vrijednosti osigurana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 
2022. u Programu 6200 Kultura, Aktivnost A620003 Ostale javne potrebe u kulturi, Izvor 1.1. Opći 
prihodi i primici, na poziciji R1233 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru.  

Sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi 
članici dodjeljuje jednom nakladniku iznosi do 200.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri 
fiskalne godine. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i 
razini davatelja potpore male vrijednosti, uključujući i sredstva iz fondova EU, ako ih je poduzetnik 
primio kao potpore male vrijednosti.  

Za izračun iznosa potpore, svi iznosi koji se primjenjuju bruto su iznosi, tj. iznosi prije odbitka 
poreza i drugih naknada.  

Potpore koje se isplaćuju u više obroka diskontiraju se na vrijednost potpore u trenutku njezine 
dodjele. Kamatna stopa koja se primjenjuje pri diskontiranju je diskontna kamatna stopa koja se 
primjenjuje u trenutku dodjele.  

Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju temeljem ovoga programa mogu se pribrajati s 
potporama male vrijednosti dodijeljenima u skladu s drugim uredbama o potporama male 
vrijednosti/de minimis potporama do odgovarajuće gornje granice iz stavka 3. ove točke.  

Svi subjekti koje kontrolira isti nakladnik smatraju se jednim nakladnikom, sukladno pravilima 
određenim u članku 2. stavku 2. Uredbe, u svrhu poštivanja propisane gornje granice za dodjelu 
potpore male vrijednosti.  

Također, u svezi s poštivanjem propisane gornje granice za dodjelu potpore male vrijednosti, 
uzimaju se u obzir i odredbe o statusnim podjelama poduzetnika (spajanje, preuzimanje, podjela) iz 
članka 3. stavaka 8. i 9. Uredbe.  

U slučaju spajanja i preuzimanja poduzetnika, prilikom dodjele nove potpore male vrijednosti 
novonastalom poduzetniku, uzimaju se u obzir prethodne potpore male vrijednosti dodijeljene 
poduzetnicima uključenim u postupak spajanja, odnosno preuzimanja u razdoblju od 3 fiskalne godine.  

U slučaju podjele poduzetnika na dva ili više poduzetnika, smatra se da je  potpora male 
vrijednosti dodijeljena onom poduzetniku koji je prethodno od takve potpore ostvario korist, tj. 
poduzetniku koji je preuzeo djelatnost za koje je potpora male vrijednosti dodijeljena/korištena. Ako 
nije moguće primijeniti navedeni model, potpora male vrijednosti dodjeljuje se razmjerno, na temelju 
knjigovodstvene vrijednosti vlasničkog kapitala novih poduzetnika na datum stupanja na snagu 
podjele. 

Potpora male vrijednosti se smatra dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko 
pravo na primanje potpore neovisno o datumu njene isplate. 
 
8. Provedba Programa  
 

Radi provedbe programa za svaku proračunsku godinu objavit će se jedan Javni poziv, a 
Brodsko-posavska županija će ocijeniti svaki zaprimljeni zahtjev te ako zahtjev zadovoljava uvjete iz 
Programa, donijet će Odluku o dodjeli potpora male vrijednosti.  

Brodsko-posavska županija će voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po 
pojedinim korisnicima i čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od 
dana dodjele posljednje potpore temeljem ovoga Programa. 
 
9. Javni poziv  
 

I. Postupak za ostvarivanje prava na dodjelu potpore 
Postupak za ostvarivanje prava na dodjelu potpore iz Proračuna Brodsko-posavske županije 

pokreće se objavom Javnog poziva. 
Javni poziv objavljuje se na službenim web stranicama Brodsko-posavske županije 

(www.bpz.hr). 

http://www.bpz.hr/


Prijavitelj upućuje prijavu vezanu za sufinanciranje programskog sadržaja koji će provoditi 
tijekom godine u kojoj se raspisuje poziv.  
 

II. Javni poziv sadrži podatke o: 
- Nazivu Upravnog tijela koje objavljuje Javni poziv 
- Namjenu potpore 
- Uvijete za podnošenje prijave 
- Potrebnu dokumentaciju 
- Način, mjesto i rok podnošenja prijava 
- Način objave Odluke o dodjeli potpore 

 
 III. Prijava na Javni poziv treba obavezno sadržavati: 

1. Izvod iz sudskog registra prijavitelja ne stariji od 6 mjeseci i Ugovor o koncesiji 
2. Izvadak iz Upisnika pružatelja medijskih usluga 
3. Ispunjenu Prijavnicu za financiranje programa tiskanih i elektroničkih medija   

Brodsko-posavske županije koju predlagatelji mogu dobiti u Upravnom odjelu za 
obrazovanje, šport i kulturu ili na službenoj web stranici Brodsko-posavske županije 

4. Popunjeni obrazac Media plana s naznakom proizvodnje i objave programskih sadržaja 
od interesa za Brodsko-posavsku županiju 

5. Izjave o dodjeli potpore male vrijednosti  
6. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti 
7. Izjavu o privoli 

 
10. Postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje programskog sadržaja 
 
 Pravo na sufinanciranje programskog sadržaja iz Proračuna Brodsko-posavske županije 
provodi se kroz sljedeće aktivnosti: 

1. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog poziva i Odluke o osnivanju radnog tijela (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo) za odabir programskog sadržaja 

2. Objavu Javnog poziva 
3. Obrada i pregled prijavljenih programskih sadržaja 
4. Stručno vrednovanje i ocjena prijavljenih programa 
5. Prijedlog odluke o odabiru 
6. Donošenje Odluke o odabiru o ostvarivanju prava na dodjelu potpore prijavljenog 

programskog sadržaja 
7. Objavljivanje rezultata Javnog poziva u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli 

potpore 
8. Sklapanje Ugovora o dodjeli potpore 
9. Kontrola izvršenja ugovora i izvještavanje 

 
Župan donosi Odluku o raspisivanju Javnog poziva i imenuje Povjerenstvo za odabir 

projekata/programa iz područja tiskanih i elektroničkih medija koji će se sufinancirati sredstvima 
Proračuna Brodsko-posavske županije za 2022. godinu. 
 Članovi Povjerenstva odgovorni su za svoj rad Županu. 

 
11. Kriteriji vrednovanja 
 
 Prilikom vrednovanja i ocjenjivanja dostavljenih programskih sadržaja primjenjivat će se 
sljedeći kriteriji: 
 



Evaluacijski kriterij Broj bodova 

Promicanje društvenih i gospodarskih aktivnosti od interesa za Brodsko-
posavsku županiju kroz programsku shemu medija 

 
1 – 30 

Kvaliteta, originalnost i inovativnost programskog sadržaja 1 - 10 

Pokrivenost/dostupnost, tiraž 1 – 20  

Kapaciteti/sposobnost prijavitelja za provedbu programskog sadržaja 1 – 10  

Ekonomičnost programskog sadržaja (jedinica medijskog sadržaja/cijena) 1 – 30  

 
Razmatrati će se samo pravodobno podnesene i u potpunosti ispunjene prijave pristigle na 

Javni poziv. Prijavi je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u Javnom pozivu. 
 

12. Potpisivanje ugovora 
Odabrani prijavitelji sklapaju Ugovor o dodjeli potpore kojim se utvrđuju međusobna prava i 

obveze prijavitelja i Županije.  Korisnik potpore dužan je najkasnije do 31.12.2022. godine dostaviti 
Izvješće o provedbi programa Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu Brodsko-posavske 
županije. 

 
13. Završne odredbe 

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program o dodjeli potpora pravnim 
osobama iz područja tiskanih i elektroničkih medija (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 
10/20), Program o izmjeni Programa o dodjeli potpora pravnim osobama iz područja tiskanih i 
elektroničkih medija (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 4/21) i Program o izmjeni i 
dopuni Programa o dodjeli potpora pravnim osobama iz područja tiskanih i elektroničkih medija 
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 6/21).  

 
 
 
 
       ŽUPAN   
 
        dr.sc. Danijel Marušić dr. med. vet.  


