
 

 

 

 

KLASA: 111-006-001 

URBROJ: 5627-2020 

U Zagrebu, 27. studenog 2020. 

 

 
Temeljem članka 36. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18, dalje u tekstu: Zakon), čl. 12. st. st. 
6. Pravilnika o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja 
audiovizualnog stvaralaštva (NN 10/20), Odluke Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od dana 
20. listopada 2020., KLASA: 612-11/20-01/0017, URBROJ: 532-07-01/1-20-01, o dodatnoj potpori za 
proizvodnju debitantskih dugometražnih igranih filmova i dugometražnih igranih filmova čija je 
nemogućnost završetka proizvodnje posljedica učinka pandemije COVID-19 na gospodarstvo i Odluke 
Hrvatskog audiovizualnog centra od dana 23. listopada 2020., KLASA: 111-006, URBROJ: 5126-2020, o 
provedbi Odluke o dodatnoj potpori za proizvodnju debitantskih dugometražnih igranih filmova i 
dugometražnih igranih filmova čija je nemogućnost završetka proizvodnje posljedica učinka pandemije 
COVID-19 na gospodarstvo (dalje u tekstu: Odluka o provedbi Odluke o dodatnoj potpori za proizvodnju 
debitantskih dugometražnih igranih filmova i dugometražnih igranih filmova čija je nemogućnost završetka 
proizvodnje posljedica učinaka pandemije COVID -19 na gospodarstvo), Hrvatsko audiovizualno vijeće u 3. 
sazivu na 2. sjednici održanoj 27. studenog 2020. godine donijelo je: 

 

O  D  L  U  K  U 
o odobravanju dodatnog sufinanciranja dugometražnog igranog filma „Escort“ redatelja Lukasa Nole, 

producenta Kinorama d.o.o.-a 
 

1. Odobrava se dodatno sufinanciranje dugometražnom igranom filmu „Escort“ redatelja Lukasa Nole 
i producenta Kinorama d.o.o. na temelju Odluke o provedbi Odluke o dodatnoj potpori za 
proizvodnju debitantskih dugometražnih igranih filmova i dugometražnih igranih filmova čija je 
nemogućnost završetka proizvodnje posljedica učinaka pandemije COVID-19 na gospodarstvo, u 
ukupnom iznosu od 600.000,00 kuna. 
 

2. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja. 
 
3. Ova Odluka bit će objavljena u zakonom propisanom roku na web-stranici HAVC-a: www.havc.hr. 

 
 
 

Obrazloženje 

 
Temeljem Odluke Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od dana 20. listopada 2020., KLASA: 
612-11/20-01/0017, URBROJ: 532-07-01/1-20-01, o dodatnoj potpori za proizvodnju debitantskih 
dugometražnih igranih filmova i dugometražnih igranih filmova čija je nemogućnost završetka proizvodnje 
posljedica učinka pandemije COVID-19 na gospodarstvo i Odluke Hrvatskog audiovizualnog centra od dana 
23. listopada 2020., KLASA: 111-006, URBROJ: 5126-2020, o provedbi Odluke o dodatnoj potpori za 
proizvodnju debitantskih dugometražnih igranih filmova i dugometražnih igranih filmova čija je 
nemogućnost završetka proizvodnje posljedica učinka pandemije COVID-19 na gospodarstvo, redatelj Lukas 
Nola i producent Kinorama d.o.o. podnijeli su zahtjev za odobravanje dodatnog sufinanciranja 
dugometražnog igranog filma „Escort“.  
 



 

 

 

 

Financijski savjetnik Centra, Ljubo Zdjelarević je nakon analiziranja i provjeravanja zahtjeva predložio iznos 
dodatnog sufinanciranja iz točke 1. izreke ove Odluke.  

 
 
Hrvatsko audiovizualno vijeće u 3. sazivu na 2. sjednici je  jednoglasno s dvanaest (12) glasova “za” usvojilo 
Zahtjev 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. 

 

Predsjednik 

Hrvatskog audiovizualnog vijeća 

 

     Lado Skorin, v.r. 
 
Dostaviti: 

- nositelju projekta kao u ad.1. 
- pismohrana, ovdje 

 

http://www.havc.hr/

