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VAŽNO – PRAVDANJE FONDOVA 1/2020, 2/2020 I 3/2020 
 
Upute i rokovi za podnošenje programskih izvješća u 2021.  
 
 
I u 2021. godini nastavlja se, nažalost, kriza uzrokovana pandemijom virusa COVID-
19. Svjesni smo da se to može odraziti i na pravdanje novih Fondova za 2021. godinu, 
slično kao što je to bilo i tijekom 2020, kada je velik broj obveznika Fonda zbog 
objektivnih okolnosti imao poteškoće u realizaciji ugovorenog broja emisija. 
 
Iako se neki događaji i aktivnosti i dalje otkazuju, život se ove godine ipak odvija 
koliko-toliko normalnije. Stoga se od svih korisnika Fondova 1/2020, 2/2020 i 
3/2020 za 2021. godinu očekuje da sve sadržaje za koje su dobili sredstva 
odlukom Vijeća, nastoje proizvoditi u skladu s prijavljenim i ugovorenim 
obvezama.  
 
Dakle, važno je da se uz javno informiranje, koje je i dalje u prvom planu, ne 
prestanu proizvoditi i svi drugi sadržaji, napose kulturni, obrazovni i sportski, već 
prema kategorijama u kojoj su emisije prijavljene na Fond. 
 
Možda će okolnosti zahtijevati određene prilagodbe, no ako nešto ne bi bilo 
moguće odraditi prema planu koji ste prijavili, naglašavamo da, kao i uvijek, u 
nastavku godine ostaje mogućnost nadoknade emisija kada okolnosti to dopuste.  
To vrijedi i za praćenje manifestacija: ako bi bile potpuno otkazane te se ne bi 
održale ni u novom terminu, moguće ih je nadomjestiti nekim drugim  
manifestacijama kada i ako ih bude. 
 
U slučaju da okolnosti budu takve da ni nadoknade, niti ikakva alternativna rješenja 
ne bi bila moguća, pozivamo vas da nas o tome redovito obavještavate. Sve 
pojedine probleme, kao i prošle godine, razmatrat ćemo zasebno te ćemo zajedno 
s vama nastojati pronaći najbolje rješenje. 
 
Vezano uz redovita programska izvješća koja se, prema uobičajenoj praksi, 
ispunjavaju kvartalno, zbog nastavka krize zadržali smo identičnu dinamiku kao i 
prošle godine. Tako je predviđeno je podnošenje ukupno triju izvješća, prema 
sljedećem PLANU: 
 

• Podatci o realizaciji za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. moraju 
biti uneseni najkasnije do 31. srpnja 2021. 

• Podatci o realizaciji za razdoblje od 1. srpnja 2021. do 30. rujna  2021. moraju 
biti uneseni najkasnije do 31. listopada 2021.  

• Podatci o realizaciji za razdoblje od 1. listopada 2021. do 31. prosinca 2021. 
moraju biti uneseni najkasnije do 12. siječnja 2022. 

 
Plan vrijedi za sve obveznike svih fondova jednako. 
 
Pozivamo vas, dakle, da najkasnije do 31. srpnja 2021. unesete prvo izvješće o 
programskoj realizaciji za prvih šest mjeseci, odnosno za razdoblje od 1. siječnja 
2021. do 30. lipnja 2021.  
 
 



2 
 

Izuzetno je važno da svi obveznici pravdanja poštuju ovaj rok jer na temelju 
podataka o realizaciji za prvih šest mjeseci, dobivamo uvid u aktualno stanje i 
eventualne poteškoće, što nam omoguće da ih u suradnji s vama pokušamo riješiti 
u nastavku godine, dok je to još izvedivo.  
 
Napominjemo da je unos programskog pravdanja putem PMU-a moguć  
tijekom cijele godine te je najbolje ne čekati zadnji trenutak, nego postupno i 
pomalo unositi podatke kako pojedine emisije budu emitirane. 
 
Želimo uspješan rad i pravdanje. 


