
 

 

 

 

Klasa: 111-006-001 

Urbroj: 3606-2015 

U Zagrebu, 19. listopada 2015. 

 

 

Temeljem članka 14. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07, 90/11), Hrvatsko audiovizualno 

vijeće  je na prijedlog ravnatelja  na 64. sjednici održanoj 19. listopada 2015.  godine donijelo: 

 

O  D  L  U  K  U 

o formiranju radnog tijela  

 

 

1.) Formira se radno tijelo sastavljeno od članova Hrvatskog audiovizualnog vijeća u sastavu g. Zrinko 

Ogresta, predstavnik visokih učilišta iz područja audiovizualnih djelatnosti, g. Ivan Maloča, 

predstavnik Hrvatske udruge producenata, g. Željko Sarić, Hrvatske udruge snimatelja i gđa Sanja 

Ravlić, umjetnička savjetnica za manjinske koprodukcije. 

 

2.) Radno tijelo će pogledati dokumentarni kratkometražni filma „15 minuta“, scenarij i režija George 

Larsen, Kasper Vedsmand i pregledati svu popratnu dokumentaciju te sastaviti izvješće koje će 

podnijeti Hrvatskom audiovizualnom vijeću do 30. listopada 2015 godine odnosno datuma 

održavanja sljedeće sjednice Hrvatskog audiovizualnog vijeća. 

 

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

 

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

audiovizualnog centra: www.havc.hr. 

 

 

Obrazloženje 
 

 

Na prijedlog ravnatelja na 64. sjednici Hrvatskog audiovizualnog vijeća pokrenuta je rasprava o 

dokumentarnom kratkometražnom filmu „15 minuta“, scenarij i režija George Larsen, Kasper Vedsmand 

(dalje u tekstu: Film) sufinanciranom na Javnom pozivu za poticanje proizvodnje audiovizualnih djela u 

2014. godini u kategoriji koprodukcije s manjinskim hrvatskim udjelom. Na prijedlog ravnatelja i 

predsjedavajuće Hrvatskog audiovizualnog vijeća formirano je radno tijelo sastavljeno od članova Hrvatskog 

audiovizualnog vijeća u sastavu g. Zrinko Ogresta, predstavnik visokih učilišta iz područja audiovizualnih 

djelatnosti, g. Ivan Maloča, predstavnik Hrvatske udruge producenata, g. Željko Sarić, Hrvatske udruge 

snimatelja i gđa Sanja Ravlić, umjetnička savjetnica za manjinske koprodukcije koje će pogledati Film i 

pregledati svu popratnu dokumentaciju te ocijeniti odgovara li završna verzija Filma projektu kako ga je 

odobrilo Hrvatsko audiovizualno vijeće te sastaviti izvješće koje će podnijeti Hrvatskom audiovizualnom 

vijeću do 30. listopada 2015 godine odnosno datuma održavanja sljedeće sjednice Hrvatskog audiovizualnog 

vijeća 

 



 

 

 

 

Odlukom Hrvatskog audiovizualnog vijeća na 64. sjednici održanoj 19. listopada 2015.godine formirano je 

radno tijelo u sastavu kako stoji u Ad 1. ove Odluke sa zadacima navedenim u ad.2 ove Odluke. 

 

Temeljem čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), Hrvatski audiovizualni centar 

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

 

 

 

Predsjedavajuća Hrvatskog audiovizualnog vijeća 

 

Vera Robić-Škarica, v.r. 

Dostaviti: 
         

- pismohrana, ovdje 

 

 

 


