
Na temelju članka 4. alineje 3. Zakona o državnim potporama (Narodne novine 47/14) 

i članka 38. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 

20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 

2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 40. sjednici, 19. svibnja 2016., donijela je 

 

 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa potpore male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave  

programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za razdoblje 2015. - 2020. 
 

 

1. U Programu potpore male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave 

programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za razdoblje 2015. - 2020. (Službeni 

glasnik Grada Zagreba 19/15, u daljnjem tekstu: Program) u točki 1. iza stavka 3. dodaju se 

stavci 4. i 5. koji glase: 

"Pod programskim sadržajima u smislu ovog programa podrazumijevaju se objave 

od interesa za Grad Zagreb, koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. 

Pod programskim sadržajima u smislu ovog programa ne podrazumijeva se 

elektronička publikacija (portal) u cijelosti." 

 

2. U točki 5. stavku 2. alineje 1. i 2. mijenjaju se i glase: 

"- 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 Grada Zagreba, 

- koji su u likvidaciji, u stečajnom ili predstečajnom postupku,". 

 

3. U točki 9. podtočka II. mijenja se i glasi: 

"II. Sadržaj prijave na javni poziv 

Prijava za dodjelu potpora male vrijednosti podnosi se Povjerenstvu za dodjelu 

potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u 

elektroničkim publikacijama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), preko Ureda gradonačelnika 

na obrascu - Prijava za dodjelu potpore male vrijednosti, koji je sastavni dio ovoga programa 

(Prilog 2). 

Uz Prijavu za dodjelu potpore male vrijednosti nakladnik prilaže i sljedeću 

dokumentaciju: 

- original ili od javnog bilježnika ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski ili 

drugi odgovarajući registar ili izvatka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra 

kojim nakladnik dokazuje da ima registrirano sjedište u Gradu Zagrebu, 

- ovjereni izvadak iz Upisnika pružatelja medijskih usluga, Knjige pružatelja 

elektroničkih publikacija, koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije, 

- osnovne podatke o prijavitelju programskog sadržaja i programskom sadržaju na 

obrascu, koji je sastavni dio ovog programa (Prilog 3), 

- financijski plan i izračun troškova proizvodnje i objave programskog sadržaja na 

obrascu koji je sastavni dio ovog programa (Prilog 4), 

- bonitet nakladnika (BON 1) ili potvrdu FINA-e o razlozima neizdavanja 

informacije o bonitetu na obrascu BON 1, 

- bonitet nakladnika (BON 2), 

- zapise podataka u digitalnom obliku na odgovarajućem nositelju podataka (DVD i 

drugo) kojima dokazuje da prije objave javnog poziva redovito objavljuje 
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programske sadržaje od interesa za Grad Zagreb i za ostvarivanje javnosti rada 

Gradske skupštine Grada Zagreba, 

- izjavu odgovorne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da za iste 

programske sadržaje nisu ostvarili potporu za sufinanciranje iz sredstava Fonda za 

poticanje i pluralizam medija, sredstava državnog proračuna, proračuna Europske 

unije ili proračuna Grada Zagreba, koja je sastavni dio ovog programa (Prilog 5), 

- izjavu odgovorne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da nakladnik 

nije u likvidaciji, stečajnom ili predstečajnom postupku, te da nakladnik nema 

nepodmirene obveze prema zaposlenicima, koja je sastavni dio ovog programa 

(Prilog 6),  

- izjavu odgovorene osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da svojim 

programskim sadržajima ne proizlaze iz tiskanih medija, koja je sastavni dio ovog 

programa (Prilog 7), 

- izjavu odgovorne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o svim 

drugim potporama male vrijednosti/de minimis potporama obuhvaćenim Uredbom 

Komisije EU br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ili drugim 

uredbama o potporama male vrijednosti/de minimis potporama koje je nakladnik 

zaprimio tijekom tekuće fiskalne godine i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, 

neovisno o vrsti i razini davatelja potpora male vrijednosti (izjava treba sadržavati 

naziv davatelja potpore male vrijednosti, naziv programa potpore male vrijednosti 

u tekućoj i prethodne dvije fiskalne godine, je li nakladnik povezan s drugim 

nakladnikom/poduzetnikom tako da se može smatrati "jednim poduzetnikom" u 

smislu Uredbe te koliko je potpora male vrijednosti u tekućoj i prethodne dvije 

fiskalne godine dobio nakladnik koji se smatra "jednim poduzetnikom"). U slučaju 

da nakladniku elektroničkih publikacija nije dodijeljena potpora male vrijednosti 

tijekom navedenog razdoblja, o tome je nakladnik također obvezan dostaviti izjavu 

odgovorne osobe. Navedene izjave su sastavni dio ovog programa (Prilozi 8a i 8b), 

- original potvrde trgovačkog društva Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo 

d.o.o. o nepostojanju duga prema Gradu Zagrebu ne stariju od 30 dana od dana 

objave javnog poziva, 

- potvrdu nadležne porezne uprave o stanju duga u vezi s poreznim obvezama i 

obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana 

objave javnog poziva, 

- izjavu odgovorne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da 

podnositelju prijave - nakladniku i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje nije 

izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: 

primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom 

poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, primanje mita, davanje mita, prijevara, 

računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, pranje novca i 

subvencijska prijevara, koja je sastavni dio ovog programa (Prilog 9). 

Prijava i svi obrasci koji se predaju uz prijavu na javni poziv te izjave iz stavka 2. 

alineja 8., 9, 10, 11. i 14. moraju biti potpisani i ovjereni od strane odgovorne osobe 

nakladnika. 

Prijava i svi obrasci koji se predaju uz prijavu na javni poziv moraju biti jasni i 

razumljivi i sastavljeni na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 

Prijava i svi obrasci koji se predaju uz prijavu na javni poziv popunjavaju se na 

računalu te moraju biti uredno uvezeni u cjelinu (spiralno ili na drugi odgovarajući način)." 
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U podtočki V. stavku 3. alineji 3. riječi: "za sufinanciranje proizvodnje i objave 

programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama", brišu se. 

U stavku 4. riječi: "i utvrđivanju Liste programskih sadržaja za dodjelu potpore male 

vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim 

publikacijama" brišu se. 

Stavak 7. briše se. 

 

U podtočki VI. stavku 2. riječi: "od dana primitka" zamjenjuju se riječima: "od dana 

objave". 

 

4. Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u 

Službenom glasniku Grada Zagreba. 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/134 

URBROJ: 251-01-05-16-6 

Zagreb, 19. svibnja 2016. 

 

 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
dr. sc. Andrija Mikulić 

 

 



Prilog 5 
 

 

IZJAVA 
 

 

kojom ja, _____________________________________________ (ime i prezime, adresa, 

OIB, funkcija odgovorne osobe podnositelja), a radi prijave na Javni poziv za dodjelu potpora 

male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim 

publikacijama za _________ godinu, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću 

 

 

IZJAVLJUJEM I POTVRĐUJEM 
 

 

da podnositelj prijave - nakladnik ___________________________ (puni naziv, sjedište, 

OIB, upisan u sudski ili drugi odgovarajući registar _______________ u Zagrebu pod brojem 

____________) 

 

- za iste programske sadržaje nije ostvario potporu za sufinanciranje iz sredstava 

Fonda za poticanje i pluralizam medija, sredstava državnog proračuna, proračuna Europske 

unije ili proračuna Grada Zagreba. 

 

 

Potpisom ove izjave potvrđujem da su svi podaci iz ove izjave istiniti, točni i potpuni. 

 

 
Mjesto i datum  Potpis odgovorne osobe 

   

   

   

  M.P. 

 

 



 

Prilog 6 
 

 

IZJAVA 
 

 

kojom ja, _____________________________________________ (ime i prezime, adresa, 

OIB, funkcija odgovorne osobe podnositelja), a radi prijave na Javni poziv za dodjelu potpora 

male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim 

publikacijama za _________ godinu, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću 

 

 

IZJAVLJUJEM I POTVRĐUJEM 
 

 

da podnositelj prijave - nakladnik ___________________________ (puni naziv, sjedište, 

OIB, upisan u sudski ili drugi odgovarajući registar _______________ u Zagrebu pod brojem 

____________) 

 

- nije u likvidaciji, stečajnom ili predstečajnom postupku u skladu sa Stečajnim 

Zakonom (Narodne novine 71/15), 

- nema nepodmirene obveze prema zaposlenicima.  

 

 

Potpisom ove izjave potvrđujem da su svi podaci iz ove izjave istiniti, točni i potpuni. 

 

 
Mjesto i datum  Potpis odgovorne osobe 

   

   

   

  M.P. 

 

 



 

Prilog 7 
 

 

IZJAVA 
 

 

kojom ja, _____________________________________________ (ime i prezime, adresa, 

OIB, funkcija odgovorne osobe podnositelja), a radi prijave na Javni poziv za dodjelu potpora 

male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim 

publikacijama za _________ godinu, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću 

 

 

IZJAVLJUJEM I POTVRĐUJEM 
 

 

da podnositelj prijave - nakladnik __________________________ (puni naziv, sjedište, OIB, 

upisan u sudski ili drugi odgovarajući registar ____________________ u Zagrebu pod brojem 

____________) 

 

- svojim programskim sadržajima ne proizlaze iz tiskanih medija. 

 

 

Potpisom ove izjave potvrđujem da su svi podaci iz ove izjave istiniti, točni i potpuni. 

 

 
Mjesto i datum  Potpis odgovorne osobe 

   

   

   

  M.P. 

 

 



 

Prilog 8a 
 

 

IZJAVA 
 

 

kojom ja, _____________________________________________ (ime i prezime, adresa, 

OIB, funkcija odgovorne osobe podnositelja), a radi prijave na Javni poziv za dodjelu potpora 

male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim 

publikacijama za _________ godinu, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću 

 

 

IZJAVLJUJEM I POTVRĐUJEM 
 

 

- da je podnositelj prijave - nakladnik ____________________________ (puni naziv, sjedište, 

OIB, upisan u sudski ili drugi odgovarajući registar _______________ u Zagrebu pod brojem 

____________) tijekom tekuće fiskalne godine i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, 

neovisno o vrsti i razini davatelja potpora male vrijednosti, zaprimio druge potpore male 

vrijednosti/de minimis potpore obuhvaćene Uredbom Komisije EU br. 1407/2013, od 18. 

prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de 

minimis potpore ili drugim uredbama o potporama male vrijednosti/de minimis potporama u 

ukupnom iznosu od ________________ kuna, i to: 

 
U_____ 

godini 

Nazivi davatelja 

potpore male 

vrijednosti (državnih 

tijela ili pravnih osoba 

koje su odobrile 

potpore): 

Naziv programa 

potpore male 

vrijednosti: 

Iznosi potpora 

u kunama: 

Datumi 

dodjele 

potpora 

Dodijeljene potpore 

smo opravdali i 

namjenski iskoristili 

(DA/NE) 

      

      

      

 

- da je/nije podnositelj prijave - nakladnik povezan s drugim nakladnikom /poduzetnikom 

__________________________________ (puni naziv, sjedište, OIB, upisan u sudski ili drugi 

odgovarajući registar _____________ u __________ pod brojem ____________) tako da se 

može smatrati "jednim poduzetnikom" u smislu Uredbe 
(ako je povezan s drugim nakladnikom/poduzetnikom potrebno je navesti koliko je 
potpora male vrijednosti u tekućoj i prethodne dvije fiskalne godine dobio nakladnik 
koji se smatra "jednim poduzetnikom"). 
 



 

 

Potpisom ove izjave potvrđujem da su svi podaci iz ove izjave istiniti, točni i potpuni. 

 

 
Mjesto i datum  Potpis odgovorne osobe 

   

   

   

  M.P. 

 

 



 

Prilog 8b 
 

 

IZJAVA 
 

 

kojom ja, ____________________________________________ (ime i prezime, adresa, OIB, 

funkcija odgovorne osobe podnositelja), a radi prijave na Javni poziv za dodjelu potpora male 

vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim 

publikacijama za _________ godinu, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću 

 

 

IZJAVLJUJEM I POTVRĐUJEM 
 

 

- da podnositelj prijave - nakladnik ______________________________ (puni naziv, sjedište, 

OIB, upisan u sudski ili drugi odgovarajući registar _______________ u Zagrebu pod brojem 

____________) tijekom tekuće fiskalne godine i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, 

neovisno o vrsti i razini davatelja potpora male vrijednosti, nije zaprimio druge potpore male 

vrijednosti/de minimis potpore obuhvaćene Uredbom Komisije EU br. 1407/2013, od 18. 

prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de 

minimis potpore ili drugim uredbama o potporama male vrijednosti/de minimis potporama. 
 

 

Potpisom ove izjave potvrđujem da su svi podaci iz ove izjave istiniti, točni i potpuni. 

 

 
Mjesto i datum  Potpis odgovorne osobe 

   

   

   

  M.P. 

 

 



 

Prilog 9 
 

 

IZJAVA 
 

 

kojom ja, ____________________________________________ (ime i prezime, adresa, OIB, 

funkcija odgovorne osobe podnositelja), a radi prijave na Javni poziv za dodjelu potpora male 

vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim 

publikacijama za _________ godinu, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću 

 

 

IZJAVLJUJEM I POTVRĐUJEM 
 

 

da podnositelju prijave - nakladniku ________________________ (puni naziv, sjedište, OIB, 

upisan u sudski ili drugi odgovarajući registar ____________________ u Zagrebu pod brojem 

____________) i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje 

 

- nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih 

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

zlouporaba položaja i ovlasti, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, 

prijevara u gospodarskom poslovanju, pranje novca i subvencijska prijevara. 

 

 

Potpisom ove izjave potvrđujem da su svi podaci iz ove izjave istiniti, točni i potpuni. 

 

 
Mjesto i datum  Potpis odgovorne osobe 

   

   

   

  M.P. 

 

 


