
 

 

 

 

Klasa: 111-006-001 

Urbroj: 3711-2015 

U Zagrebu, 30. listopada 2015. 

 

 

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

Hrvatsko audiovizualno vijeće na prijedlog ravnatelja, na 65. sjednici održanoj 30. listopada 2015.  godine 

donijelo je: 

 

 

O  D  L  U  K  U 

o imenovanju umjetničkih savjetnika/ica za 

komplementarne djelatnosti za Javni poziv za komplementarne djelatnosti u 2016. godini  

 

 
 

1.) G.Teodor Celakoski, Kopernikova 1, Zagreb, (dalje u tekstu: Teodor Celakoski)  i gđa Ana Marija Simić, 

Velebitska 7, Zagreb (dalje u tekstu: Ana Marija Simić) imenuju se za umjetničkog/u savjetnika/icu za 

komplementarne djelatnosti za Javni poziv za komplementarne djelatnosti u 2016. godini. 

 

2.) Mandat imenovanim umjetničkim savjetnicima/icama iz točke 1 ove Odluke traje do donošenja odluke 

Hrvatskog audiovizualnog vijeća o raspodjeli sredstava prema javnom pozivu za koji su isti imenovani, sve 

sukladno čl. 16. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07, NN 90/11). 

 

3.) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

4.) Ova odluka bit će objavljena u zakonom propisanom roku na web-stranici HAVC-a na: www.havc.hr. 

 

Obrazloženje 

 

Temeljem čl. 14. Zakona ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, Nova Ves 18, Zagreb (dalje u tekstu: 

HAVC) predložio je Hrvatskom audiovizualnom vijeću, donošenje Odluke o imenovanju g. Teodora 

Celakoskog i gđe Ana Marije Simić za umjetničke savjetnika za komplementarne djelatnosti za Javni poziv 

za komplementarne djelatnosti u 2016. godini. 

 

Svoj prijedlog te kompetencije imenovanih ravnatelj je detaljno obrazložio. 
 

Na 65. sjednici Hrvatskog audiovizualnog vijeća održanoj 30. listopada 2015.godine je usvojen prijedlog za 

imenovanje novih umjetničkih savjetnika/ica iz točke 1. izreke Odluke.   
 

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci 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: 

- Teodor Celakoski, Kopernikova 1, Zagreb 

- Ana Marija Simić,Velebitska 7, Zagreb  

- pismohrana, ovdje 


