
 
                                                             
                                                       
         

       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADONAČELNIK 
 

Na temelju članka 53. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca“ br. 1/21. ), a u svezi s člankom 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne 
novine“ br. 111/21.),  Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi  

 
ZAKLJUČAK 

 
o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada Donjeg Miholjca 

za financiranje programskih sadržaja  televizijskih i radijskih programa i elektroničkih 
publikacija od interesa za Grad Donji Miholjac u 2022. godini 

   

I. 
Dodjeljuju se financijska sredstva za financiranje programskih sadržaja televizijskih i radijskih 
programa i elektroničkih publikacija od interesa za Grad Donji Miholjac u 2022. godini u 
ukupnom iznosu od 81.000, 00 kn ( slovima: osamdesetjednatisućakuna), na teret Proračuna 
Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu AKTIVNOST: A100102- DUŽNOSNICI, na poziciji 
broj 58. - Ostale usluge promidžbe i informiranja, konto 32339, a temeljem javnog poziva za 
financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija  od 24. siječnja 2022. godine. 
 

 
II. 

Odobrena sredstva iz točke I. ovog Zaključka doznačit će se na IBAN odabranih nakladnika 
lokalnih televizijskih i radijskih programa i elektroničkih publikacija koji su od interesa za Grad 
Donji Miholjac i kojima će se putem televizijskih i radijskih programa i putem elektroničkih 
publikacija pratiti Grad Donji Miholjac tijekom 2022. godine,  u 10 jednakih obroka kako 
slijedi:  
 

1. TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o. Osijek, iznos od 36.000,00 kuna 
godišnje, odnosno 3.600,00 kuna mjesečno 

2. AUVID d.o.o. za audio-video produkciju i usluge Donji Miholjac, iznos od 22.800,00 
kuna godišnje, odnosno 2.280,00 kuna mjesečno 

3. CIUDAD d.o.o. za usluge Zagreb, iznos od 22.200,00 kuna godišnje, odnosno 2.220,00  
kuna mjesečno. 
 

III. 
Gradonačelnik prihvaća prijedloge ugovora o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada 
Donjeg Miholjca za 2022. godinu za financiranje programskih sadržaja televizijskih i radijskih 
programa i elektroničkih publikacija od interesa za Grad Donji Miholjac u 2022, koji će se  
zaključiti s odabranim prijaviteljima, nakladnicima iz točke II ovog Zaključka.  
Ugovorima iz stavka 1. ove točke, uredit će se međusobna prava i obveze vezane uz dodjelu 
financijskih sredstava iz ovog Zaključka. 
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IV.  

 
Nakladnik koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Zaključak o odabiru 
korisnika potpora. 

Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Donjeg Miholjca u roku od osam (8) dana od dana 
objave Zaključka o odabiru korisnika financijskih potpora. 

V. 
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene 
djelatnosti i stručne poslove i Upravni odjel za proračun i financije Grada Donjeg Miholjca.  

 

VI.  
Ovaj Zaključak objavit će se na službenim mrežnim stranicama Grada Donjeg Miholjca. 
 
KLASA: 382-01/22-01/1 
URBROJ: 2158-5-02-22- 8 
Donji Miholjac,  02. ožujka 2022.                                             GRADONAČELNIK:  
                                                                                                   Goran Aladić, dipl.oec.,v.r.  
DOSTAVITI:  

1. Televizija Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, Trg Slobode 6/2. 
2. Auvid d.o.o. Donji Miholjac, Naselje Tržnica 6. 
3. Ciudad d.o.o. Zagreb, Jurja Dalmatinca 4. 
4. Sportalo j. d.o.o. Pleternica, Prilaz 1. 
5. Upravni odjel za komunalne, gospodarske,  

društvene djelatnosti i stručne poslove, ovdje 
6. Upravni odjel za proračun i financije, ovdje 
7. Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca, ovdje 
8. Pismohrana 


