
 

 

 

 

Klasa: 111-006-001 

Urbroj: 2899-2014 

U Zagrebu, 10. srpnja 2014. 

 

Temeljem članka 14. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07, 90/11), te sukladno Pravilniku o 

postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva 

(NN 118/12),  Hrvatsko audiovizualno vijeće je na prijedlog ravnatelja na 49. sjednici održanoj 10. srpnja 

2014.  godine donijelo: 

 

O  D  L  U  K  U 

o odbijanju molbe producenta Jaka produkcija d.o.o. 

 

1.) Odbija se molba producenta Jaka produkcija d.o.o., Josipa Pupačića 19, Zagreb (dalje u tekstu: Jaka 

produkcija d.o.o.) za promjenu redatelja kratkometražnog igranog filma „Neboder“.  

2.) Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja. 

3.) Ova Odluka bit će objavljena u zakonom propisanom roku na web-stranici Hrvatskog 

audiovizualnog centra, Nova Ves 18, Zagreb (dalje u tekstu: HAVC): www.havc.hr. 

 

      Obrazloženje 

 

Producent Jaka produkcija d.o.o. uputio je HAVC-u dana 22. Svibnja 2014. godine Molbu za promjenu 

redatelja kratkometražnog igranog filma „Neboder“, Klasa: 222-206-261, Urbroj: 2252-2014 (dalje u tekstu: 

Molba). 

 

Na prijedlog ravnatelja, Hrvatsko audiovizualno vijeće raspravljalo je o Molbi  na 47. sjednici održanoj 3. 

lipnja 2014.godine, te je odlučeno da je za odlučivanje o predmetnoj Molbi važna prisutnost g. Zrinka 

Ogreste na sjednici Hrvatskog audiovizualnog vijeća  i očitovanje istog, s obzirom da je g. Zrinko Ogresta, u 

funkciji umjetničkog savjetnika, predložio kratkometražni igrani film „Neboder“ za  listu prioriteta i 

raspodjelu sredstava. 

 

Na 49. sjednici Hrvatskog audiovizualnog vijeća održanoj 10. srpnja 2014.godini prisustvovao je između 

ostalih i g. Zrinko Ogresta koji je predložio Hrvatskom audiovizualnom vijeću da se Molba odbije s obzirom 

da je osoba redatelja od iznimne važnosti prilikom donošenja prijedloga liste prioriteta i raspodjele sredstava. 

 

Hrvatsko audiovizualno vijeće je većinom glasova donijelo odluku o odbijanju Molbe kao što je navedeno u 

ad.1  ove Odluke. 

 

Sukladno čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), Hrvatski audiovizualni centar će ovu 

Odluku objaviti na svojoj mrežnoj stranici: www.havc.hr. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Predsjedavajuća Hrvatskog audiovizualnog vijeća 

 

Vera Robić-Škarica, v.r. 
 

Dostaviti: 

  -  Jaka produkcija d.o.o., Josipa Pupačića 19, Zagreb 

   -  pismohrana, ovdje 

 

 

 


