
 

 

 

 

Klasa: 111-006-001 

Urbroj: 4812-2015 

U Zagrebu, 22. prosinca 2015. 

 

Temeljem članka 14. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07, 90/11, dalje u tekstu: Zakon), 

Hrvatsko audiovizualno vijeće je na prijedlog ravnatelja na 66. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine 

donijelo: 

 

O  D  L  U  K  U 

 

 

1.) Usvaja se molba Inter film d.o.o., Nova Ves 45, Zagreb (dalje u tekstu: Inter film d.o.o.) za dodjelom 

oglasnog prostora na Hrvatskoj radioteleviziji, Prisavlje 3, Zagreb (dalje u tekstu: HRT) i RTL 

Hrvatska d.o.o., Krapinska 45, Zagreb (dalje u tekstu: RTL) za promociju dugometražnog igranog 

filma „Narodni heroj Ljiljan Vidić“ redatelja Ivana Gorana Viteza u iznosu od 250.000,00 kuna 

(dvjestopedesettisuća kuna) po oglašivaču. 

 

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 

 

Dana 21. prosinca 2015. godine producent Inter film d.o.o. uputio  je HAVC-u Molbu Klasa: 111-021, 

Urbroj: 4709-2015 (dalje u tekstu: Molba) da se dugometražnom igranom filmu „Narodni heroj Ljiljan 

Vidić“ redatelja Ivana Gorana Viteza (dalje u tekstu: Film) dodijeli oglasni prostor na HRT-u i RTL-u za 

promociju Filma. 

 

Temeljem članka 14. Zakona i sukladno Odluci o godišnjoj potpori izravnom oglašavanju hrvatskih 

audiovizualnih djela Hrvatskog audiovizualnog vijeća donesenoj na 32. sjednici Hrvatskog audiovizualnog 

vijeća održanoj 28. prosinca 2012. godine radno tijelo u sastavu g. Zrinko Ogresta, g. Silvestar Kolbas i g. 

Tonko Weissmann predložilo je dodjelu oglasnog prostora na HRT-u i RTL-u u ukupnom iznosu od 

250.000,00 kuna (dvjestopedesettisuća kuna) po oglašivaču, prema planu promidžbe priloženom Molbi. 

 

Hrvatsko audiovizualno vijeće je na 66. sjednici, održanoj 22. prosinca 2015. godine, jednoglasno usvojilo 

Molbu kao što je navedeno u ad.1 ove Odluke. 

 

Temeljem čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), HAVC će ovu Odluku 

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

 
 



 

 

 

 

Predsjedavajuća Hrvatskog audiovizualnog vijeća 

 

Vera Robić-Škarica, v.r. 

Dostaviti: 

 
  - Inter film d.o.o., Nova Ves 45, Zagreb 

    

   -  pismohrana, ovdje 

 


