PRAVDANJE FONDOVA U 2019.
11. DANI ELEKTRONIČKIH MEDIJA
Sveti Martin na Muri, 13. – 15. studenog 2018.

Tomislav Pupačić
Odjel za nadzor i analizu programskih sadržaja AEM-a

PRAVDANJE FONDOVA 1/2017 I 2/2017
• ZAVRŠNO PRAVDANJE = programsko izvješće + financijsko
izvješće + dokumentacija pravdanja + snimke
• Krajnji rok za dostavu izvješća: 28. veljače 2019.
• Ranija obveza: DOVRŠETAK PROGRAMSKOG IZVJEŠĆA o
realizaciji emisija u 2018. putem PMU
•
•
•
•

Rok: 20. siječnja 2019.
Unos izvješća za studeni i prosinac 2018.
Provjera i zaključivanje cjelokupnog izvješća za svih 12 mjeseci
MOLIMO PROVJERITE IZVJEŠĆE!

PRAVDANJE FONDOVA 1/2017 I 2/2017
• Pitanje: Mora li se do 20. siječnja 2019. dostaviti i financijsko
pravdanje?
• Odgovor: NE.
• Financijsko pravdanje radi se i dostavlja zajedno s cjelokupnom
dokumentacijom pravdanja do 28. veljače 2019.

• Pitanje: Zašto tražite da programsko pravdanje bude zaključeno
ranije (20. siječnja)?
• Odgovor: Zato da bismo na temelju vaših izvješća o programskoj realizaciji
mogli napraviti odabir datuma snimki koje ćete nam poslati u sklopu završnog
pravdanja, do 28. veljače 2019.

PRAVDANJE FONDOVA 1/2017 I 2/2017
• Pitanje: Kada ćemo dobiti popis termina s datumima snimki koje
trebamo poslati?
• Odgovor: Najkasnije do petka, 8. veljače 2019. putem elektroničke pošte
primit ćete popis termina.
• Snimke se NE ŠALJU ranije, nego zajedno s cjelokupnom dokumentacijom
pravdanja završnog pravdanja, do 28. veljače 2019.

• Pitanje: Ima li ikakvih promjena u načinu pravdanja, u odnosu na
dosadašnju praksu?
• Odgovor: Nema bitnih izmjena u načinu programskog i financijskog
pravdanja Fonda u odnosu na prethodne godine. Osim jedne ili dvije...

PRAVDANJE FONDOVA 1/2017 I 2/2017
• NAČIN DOSTAVE SNIMKI: USB MEDIJ I INTERNET
• Primaju se isključivo USB mediji.

• Snimke se također moraju poslati i e-poštom, korištenjem
internetskih servisa za razmjenu podataka.
• Otvorit ćemo zasebnu adresu e-pošte isključivo za tu namjenu.
• Snimke je potrebno zipati i poslati ih u jednoj .zip (.rar…) datoteci te
u jednom mailu.
• Dopuštene iznimke: snimke TV nakladnika (zbog velikog kapaciteta).

• Formati snimki: MP3 za audio i MP4 za video
• koristiti programe za konverziju

PRAVDANJE FONDOVA 1/2017 I 2/2017
• Pitanje: Što ako ne uspijemo poslati snimke putem interneta i u
traženom formatu?
• Odgovor: Svi obveznici pravdanja moraju poslati snimke putem interneta i u
zadanom formatu. Uzet će se u obzir moguće poteškoće, pa je iz tog razloga
zadržan i USB medij (prilaže se cjelokupnoj dokumentaciji završnog
pravdanja, koja se šalje poštom). Namjera je u skorije vrijeme potpuno ukinuti
korištenje medija te propisati format, pa se svi za to trebamo pripremiti.

• Pitanje: Osim snimki, je li potrebno još nešto priložiti na USB medij i
poslati internetom?
• Odgovor: DA. Uz snimke na USB medij prilaže se i dokumentacija pravdanja u
PDF-u, a jedno i drugo šalje se i internetom.

ČESTI PROBLEMI KOD PRAVDANJA (1)
Krivo planiranje kod prijave
često zadaje glavobolje kod pravdanja!
SVI OBVEZNICI
• PROVJERAVAJTE SVE PODATKE VIŠE PUTA:
• prije nego dovršite prijavu na natječaj
• prije nego potpišete Ugovor
• prije nego dovršite pravdanje.

• Kašnjenja s dostavom izvješća, naknadne intervencije (…)
• zamolbe za otključavanje aplikacije…
• Realizacija emisija nakon završetka godine (nedopušteno)

ČESTI PROBLEMI KOD PRAVDANJA (2)
PRUŽATELJI ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA
• Poveznice bez PDF-ova:
• Nije dovoljno poslati samo popis s 10 linkova na odabrane tekstove, nego se uz
to prilažu i svih 10 tekstova u PDF-u.

RADIJSKI I TELEVIZIJSKI NAKLADNICI
•
•
•
•
•

Nema kratkih opisa emisija
Trajanja emisija prenesena iz plana emitiranja
Snimke emisija bez početne i odjavne špice
Unos repriznih termina
Jedna emisija – više klipova

PRIVREMENI PREKIDI PROGRAMA
I TEHNIČKE POTEŠKOĆE SA SNIMAČIMA
„A baš ste odabrali datume snimki koje nismo sačuvali
jer nam je tada grom pogodio odašiljač… Je l’ možete
ikako neke druge datume…?”
• Trebate nas obavještavati o prekidima programa i snimanja.
• Sve je u redu imate li sačuvane pojedinačne snimke emisija.
• U izvješću pravdanja ne mogu se nalaziti termini emisija za koje
ne postoje sačuvane snimke.

PROGRAMSKO PRAVDANJE NOVIH FONDOVA
1/2018 I 2/2018, ZA 2019. GODINU
• Detaljne upute za pravdanje redovito objavljujemo na našim
internetskim stranicama.
• Obveza je nakladnika tijekom cijele godine dostavljati
periodička izvješća o realizaciji emisija.
NOVI DINAMIČKI PLAN ZA PROGRAMSKA IZVJEŠĆA
• Ostaju četiri izvješća, no mijenja se dinamika:

„Načelo 3+1”

PROGRAMSKO PRAVDANJE NOVIH FONDOVA
1/2018 I 2/2018, ZA 2019. GODINU
• Podatci o emisijama/tekstovima ostvarenima:
• u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. ožujka 2019. moraju biti
uneseni najkasnije do 30. travnja 2019.
• u razdoblju od 1. travnja 2019. do 30. lipnja 2019. moraju biti
uneseni najkasnije do 31. srpnja 2019.
• u razdoblju od 1. srpnja 2019. do 30. rujna 2019. moraju biti
uneseni najkasnije do 31. listopada 2019.
• U razdoblju od 1. listopada 2019. do 31. prosinca 2019. moraju
biti uneseni najkasnije do 20. siječnja 2020.

Budite ispred
vremena…


HVALA!
info@e-mediji.hr
tpupacic@e-mediji.hr

