
 

 

 

 

KLASA: 111-006-001 

URBROJ: 3595-2020 

U Zagrebu, 26. kolovoza 2020. 

 

Temeljem članka 36. stavak 1. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18, dalje u tekstu: Zakon), te 

sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja 

audiovizualnog stvaralaštva (NN 10/20, dalje u tekstu: Pravilnik), Hrvatsko audiovizualno vijeće, na prijedlog 

financijskog savjetnika, u 2. sazivu na 31. sjednici održanoj putem elektroničke komunikacije od ponedjeljka, 

24. kolovoza 2020. g. do srijede 26. kolovoza 2020. godine donijelo je: 

 

O  D  L  U  K  U 

o odlučivanju o zahtjevu  

temeljem Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za potporu za dodatne troškove snimanja filmova 

nastale uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19 

 
1. Slijedom Javnog poziva Hrvatskog audiovizualnog centra, Nova Ves 18, Zagreb (dalje u tekstu: 

Centar) za podnošenjem zahtjeva za potporu za dodatne troškove snimanja filmova nastale uslijed 

izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19, dugometražnom igranom filmu “Tragovi” 

redateljice Dubravke Turić, producenata Ankice Jurić Tilić te Hrvoja Pervana -  produkcija Kinorama 

d.o.o.-a (dalje u tekstu skupno: Nositelji projekta), odobrava se potpora male vrijednosti u iznosu od 

237.792,00 kuna (dvjestotridesetsedamtisućasedamstodevedesetdvijekune), prema tablici 

priloženoj ovoj Odluci koja čini njezin sastavni dio. 

 

2. Ovlašćuje se ravnatelj Centra na zaključivanje ugovora s Nositeljima projekta.  
 
3. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja. 

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

 
 

 

Obrazloženje 

 
Temeljem članka 4. stavak 5. Pravilnika, Odluke ministrice kulture od 1. lipnja 2020., KLASA: 612-11/20-
01/0007, URBROJ: 532-07-01/1-20-01 te prijedloga ravnatelja Centra, dana 4. lipnja 2020. godine raspisan je 
Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za potporu za dodatne troškove snimanja filmova nastale uslijed 
izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19. 
 
Sukladno Javnom pozivu, zahtjev za potporu za dodatne troškove snimanja filmova nastale uslijed 
izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19 podnijeli su producenti Ankica Jurić Tilić te Hrvoje 
Pervan -  produkcija Kinorama d.o.o.-a te redateljica Dubravka Turić za dugometražni igrani film “Tragovi”. 
Zahtjev ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva. 

http://www.havc.hr/


 

 

 

 

Financijski savjetnik Centra, Ljubo Zdjelarević je nakon analiziranja i provjeravanja financijskog plana, 
uspoređivanja financijskog plana s operativnim planom te analiziranja operativnog plana predložio iznos 
sufinanciranja projekta odnosno iznos potpore male vrijednosti iz točke 1. izreke ove Odluke.  
 
Na 31. sjednici Hrvatskog audiovizualnog vijeća, 2. saziv, održanoj putem elektroničke komunikacije od 
ponedjeljka, 24. kolovoza 2020. g. do srijede, 26. kolovoza 2020. godine, jednoglasno s petnaest (15) glasova 
„za“ odlučeno je kao u točki 1. izreke ove Odluke.   
 
Sukladno članku 12. Pravilnika, temeljem ove Odluke zaključit će se Ugovor između Centra s jedne strane te 
Nositeljem projekta s druge strane.  
 

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

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

 

 

Predsjednik Hrvatskog audiovizualnog vijeća 

 
                Antonio Nuić, v.r. 
 
Prilog: tablica s rezultatima 
 
Dostaviti: 

- pismohrana, ovdje 

 

 
 
 
 



REDATELJ/ICA PRODUCENT ODOBRENO

Rok  Biček Antitalent 35.000,00  HRK

Dubravka  Turić Kinorama 237.792,00  HRKTRAGOVI,  debitantski  dugometražni  igrani  film

Javni  poziv  za  podnošenjem  zahtjeva  za  potporu  za  dodatne  troškove  snimanja  filmova  nastale  uslijed  izvanrednih  okolnosti  
uzrokovanih  epidemijom  COVID-19,  31.  sjednica  Hrvatskog  audiovizualnog  vijeća,  26.  kolovoza  2020.

NASLOV

KAZNENI  UDARAC,  kratkometražni  igrani  film


