
 

 

 

 

Klasa: 111-006-001 

Urbroj: 2599-2014 

U Zagrebu, 3. lipnja 2014. 

 

 

Temeljem članka 14. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07, 90/11), Sporazuma o suradnji s 

Akademijom dramske umjetnosti Hrvatsko audiovizualno vijeće na prijedlog ravnatelja je na 47. sjednici 

održanoj 3. lipnja 2014.  godine donijelo: 

 

 

O  D  L  U  K  U 

o financiranju pet završnih radova studenata u okviru MA studija Akademije dramske umjetnosti 

 

 

1.) Usvaja se prijedloga financiranja završnih radova MA studija na završnim godinama studija Filmske 

i TV režije Akademije dramske umjetnosti, Trg Maršala Tita 5, Zagreb, (dalje u tekstu: ADU) u 

ukupnom iznosu od 166.000,00 kuna (stošezdesetšesttisućakuna) prema tablici priloženoj ovoj 

Odluci koja čini njezin sastavni dio.  

2.) Ovlašćuje se ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, Nova Ves 18, Zagreb (dalje u tekstu: 

HAVC) na sklapanje ugovora s ADU iz točke 1. ove Odluke. 

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

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

 

Obrazloženje 

 

Dana 25. siječnja 2013. godine sklopljen je između HAVC-a i ADU-a Sporazuma o suradnji Klasa:111-

0008, Urbroj:222-2013. (dalje u tekstu: Sporazum). Dana 15. svibnja 2014. godine ADU je uputila dopis 

Klasa:111-0313 Urbroj:2246-2014 kojim predlažu za potporu četiri projekata kratkih igranih filmova i jedan 

projekt kratki dokumentarni film na završnoj godini MA studija Filmske i TV režije u ukupnom iznosu od 

166.000,00 kuna.  

 

Temeljem čl. 14. st.1. točka 6. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07, 90/11), te u svezi čl. 5 st. 

1. točka 3. Sporazuma, ravnatelj je predložio da se usvoji prijedlog za davanje potpore za četiri projekata 

kratkih igranih filmova i jednom projektu kratkog dokumentarnog filma na završnoj godini MA studija 

Filmske i TV režije u ukupnom iznosu od 166.000,00 kuna.  

 

Na 47. sjednici Hrvatskog audiovizualnog vijeća održanoj 3. lipnja 2014. godine jednoglasno je prihvaćen 

prijedlog iz točke 1. Izreke Odluke.  

 

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

svojoj mrežnoj stranici: www.havc.hr. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Predsjedavajuća Hrvatskog audiovizualnog vijeća 

 

Vera Robić-Škarica, v.r. 

 
Prilog: tablica s rezultatima 

 

 

Dostaviti: 
       -  Akademija dramske umjetnosti, Trg maršala Tita 5, Zagreb 

    - pismohrana, ovdje 
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