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Zagreb, 13. svibnja 2021.

Na temelju Odluke Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske Klasa: 612-12/21-01/0009 Urbroj: 53207-01/1-21-01 od 24. ožujka 2021. godine, Vijeće za elektroničke medije na 19-21 sjednici održanoj 13.
svibnja 2021. godine donijelo je odluku kojom raspisuje
JAVNI POZIV
O mjerama pomoći honorarnim medijskim djelatnicima kojima je zbog epidemije bolesti COVID-19
otkazana suradnja odnosno onemogućeno redovno djelovanje

1.

Honorarnim medijskim djelatnicima (novinari, fotografi, snimatelji) koji mogu dokazati da im je zbog
posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje
profesionalne djelatnosti isplatit će se jednokratna potpora temeljem Odluke Ministarstva kulture i
medija Republike Hrvatske Klasa: 612-12/21-01/0009 Urbroj: 532-0701/1-21-01 od 24. ožujka 2021.

2.

Pravo na jednokratnu potporu ostvaruje se temeljem ispunjene Prijave kojim se evidentiraju osnovni
kriteriji za ostvarivanje prava na potporu.

3.

Agencija za elektroničke medije može zatražiti od strukovnih i profesionalnih udruženja medijskih
djelatnika provjeru dostavljenih podataka, na što podnošenjem prijave podnositelj prijave daje svoju
privolu.

4. Prijave se podnose od 14. svibnja – 28. svibnja 2021. godine.
5.

Vijeće za elektroničke medije će utvrditi popis urednih prijava koje zadovoljavaju kriterije javnog
poziva, te Ministarstvu kulture i medija dostaviti prijedlog za isplatu potpore.

6. Mjera pomoći koja se dodjeljuje po ovom Javnom pozivu ne može se kumulirati sa ranije
dodijeljenim mjerama pomoći samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu
umjetničku djelatnost ili sa mjerama pomoći nezavisnim profesionalcima u kulturi i umjetnosti.
7. Javni poziv objavit će se na mrežnim stranicama Agencije za elektroničke medije zajedno sa
prilozima poziva.

Obrazloženje

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske donijelo je odluku Klase: 612-12/21-01/0009 Urbroj: 53207-01/1-21-01 od 24. ožujka 2021. godine prema kojoj se honorarnim medijskim djelatnicima (novinari,
fotografi, snimatelji) koji mogu dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom
onemogućeno ili bitno otežano obavljanje profesionalne djelatnosti isplaćuje jednokratna novčana
potpora.
Ministarstvo je utvrdilo obrazac prijedloga kojim se za potporu aplicira.
Isplata potpore honorarnim medijskim djelatnicima obavljat će se prema utvrđenim uvjetima za
dodjelu potpore iz izreke ove Odluke, na obrascima koji su dostupni na mrežnim Ministarstva kulture i
medija i na stranicama Agencije za elektroničke medije, upotrebom dokaznih sredstava kojima
raspolažu prijavitelji, što se odnosi prvenstvo na njihovu financijsku dokumentaciju iz profesionalne
djelatnosti.
Podnositelji ispunjavaju obrasce i prilažu isprave kojima dokazuju pravno odlučne činjenice za isplatu
potpore; da im je zbog epidemije bolesti COVID-19 otkazana suradnja odnosno onemogućeno redovno
djelovanje u razdoblju na koje se potpora odnosi.
Isplate ovise prvenstveno o mogućnostima i priljevu sredstava iz Državnog proračuna i shodno tome
podložne su revidiranju.
Podnositelji prijave koji ostvare pravo na potporu obavijest će dobiti na adresu elektroničke pošte, a lista
svih odobrenih potpora objavit će se na mrežnim stranicama Agencije.
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