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Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21) i članka 42. Statuta 
Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik 
Općine Pićan donio je  

 
ODLUKU O 1. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA 

o financiranju programskih sadržaja medija 
 

Članak 1. 
U Pravilniku o financiranju programskih sadržaja medija („Službene novine Općine Pićan“ br. 

4/22) (dalje u tekstu: Pravilnik), članku 3. stavku 1. dodaje se nova točka 6. koja glasi: „- su upisani u 
Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije (za elektroničke 
publikacije – „portale“)“, te nova točka 7. koja glasi: „- nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o 
kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava“.  
 

Članak 2. 
Iza članka 8. Pravilnika dodaje se novi članak 9. koji glasi: 

„(1) Podnositelj prijave koji je sudjelovao u javnom pozivu za dodjelu sredstava može podnijeti prigovor 
na odluku o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava iz ovoga Pravilnika. 
(2) Prigovor se podnosi Općinskom načelniku u roku od osam (8) dana od dana primitka odluke o iznosu 
pojedinačnih financijskih sredstava. 
(3) O prigovoru odlučuje Općinski načelnik.“ 
 Članak 9. postaje članak 10., a članak 10. postaje članak 11. 
 

Članak 3. 
 Iza novog članka 11. dodaje se novi članak 12. koji glasi:  
„IX. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI 
(1) Potpore male vrijednosti iz ovog Pravilnika dodjeljivat će se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 
1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 
na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.) te Uredbi 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 (SL L 215, 7.7.2020.).“ 
 Članak 11. postaje članak 13. 

 

mailto:opcina.pican@pu.t-com.hr
http://www.pican.hr/


 

Članak 4. 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija stupa na 

snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 

 
 

Načelnik Općine Pićan 
Dean Močinić, v.r. 

 
 
 


