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O b r a z l o ž e n j e 
Prijedloga odluke o razrješenju dijela članova  kulturnih vijeća Grada Rijeke 

 

Dana 8. svibnja 2012. godine stupila je na snagu nova Odluka o osnivanju kulturnih 
vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 15/12). 

Novom Odlukom u članku 5. regulirao je detaljnije pitanje razrješenja  predsjednika, 
potpredsjednika i članova Kulturnih vijeća prije isteka vremena na koje su imenovani. U 
stavku 2. istoga članka navedeni su osnove temeljem kojih Gradsko vijeće može razriješiti 
predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća a to su: 

- na osobni zahtjev,  

- ako neopravdano ne prisustvuju sjednicama,  

- na pisani prijedlog ovlaštenih predlagatelja. 

Nadalje stavkom 3. istoga članka propisano je da će Gradsko vijeće razriješiti 
predsjednika, potpredsjednika i članova Kulturnih vijeća ako tijekom mandata nastupe 
okolnosti propisane člankom 4. stavkom 3. Odluke. Odredbom članka 4. stavka 3. odluke 
propisano je da članom Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u 
upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Vijeća.  

S obzirom na navedeno Odjel gradske uprave za kulturu poslao je predsjednicima, 
potpredsjednicima i članovima Vijeća obavijest u kojoj je upoznao članove Vijeća sa 
odredbama nove Odluke.  

U Kulturnom vijeću za audiovizualnu djelatnost (Novom Odlukom o osnivanju 
kulturnih vijeća Grada Rijeke naziv Vijeća je promijenjen iz Kulturno vijeće za film i 
kinematografiju u Kulturno vijeće za audiovizualnu djelatnost) članovi Zvonimir Dobrović i 
Nenad Fanuko zatražili su da ih se, na osobni zahtjev,  razriješi članstva.  

U Kulturom vijeću za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost predsjednik Branko 
Franceschi je 13. svibnja 2012. godine tražio da ga se razriješi na osobni zahtjev. 
Potpredsjednica istoga Vijeća obavijestila je Odjel da je članica Upravnog odbora Društva 
povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja te da stoga sudjeluje u upravljanju 
pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Vijeća, pa su stoga stečeni uvjeti 
za njeno razrješenje temeljem članka 5. st.3. Odluke. Konačno, član istog ovog Vijeća 
Nemanja Cvijanović tražio je dana 14. svibnja 2012. godine da ga se razriješi, na osobni 
zahtjev iz članstva toga vijeća.  

Dana 22. svibnja 2012. godine član Vijeća za nove medijske kulture Grada Rijeke 
(novom Odlukom o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke naziv Vijeća je promijenjen iz 
Kulturno vijeće za nove medijske kulture i kulturu mladih u Kulturno vijeće za nove medijske 
kulture) Damir Martinović zatražio je, na osobni zahtjev, razrješenje iz ovoga Vijeća, pa 
slijedom toga a na temelju odredbe članka 5. st. 2. alineje 1. Odluke valja istoga razriješiti.   

U Kulturnom vijeću za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara razrješuje se 
potpredsjednik Marijan Bradanović. Naime, potpredsjednik ovog kulturnog vijeća zatražio da 
bude razriješen s obzirom da je član Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke. Stoga, su 
stečeni uvjeti za njegovo razrješenje temeljem članka 5. stavka 3. Odluke. Nadalje, dana 17. 
svibnja 2012. godine Odjelu se obratila članica istog Vijeća, Ira Rechner-Šustar sa 
obaviješću da je vlasnica udjela tvrtke Studio Remik d.o.o., koja obavlja djelatnost na 
području zaštite i očuvanja kulturnih dobara, pa su stoga stečeni uvjeti za njeno razrješenje 
temeljem članka 5. stavka 3. Odluke. Nadalje,  članica ovoga Vijeća dr.sc. Marina Vicelja-
Matijašić je ujedno i članica Upravnog vijeća Instituta za povijest umjetnosti, to su također 
stečeni uvjeti za primjenu odredbe članka 5. stavka 3. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća 
Grada Rijeke odnosno za njeno razrješenje.  
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U Kulturnom vijeću za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost razrješenje je zatražio 
Olja Dešić na osobni zahtjev.  

Slijedom navedenog a sukladno odredbi članka 5. stavka 2. i 3. nove Odluke o 
osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke predlaže se razrješenje svih navedenih  članova. 

Po provedbi razrješenja, pokrenut će se postupak imenovanja novih članova 
Kulturnog vijeća po postupku koji je predviđen odredbom članka 4. Odluke.  
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            Na temelju članka 5. stavka 2. i 3. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 15/12) i članka 46. Statuta Grada 
Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće 
Grada Rijeke, na sjednici od _______ 2012. godine donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o razrješenju dijela članova kulturnih vijeća Grada Rijeke  

 
I. 
 

U Kulturnom vijeću za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost Grada Rijeke 
razrješuje se OLJA DEŠIĆ dužnosti člana. 

 
II.  
 

        U Kulturnom vijeću za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke razrješuju se:  
- ZVONIMIR DOBROVIĆ, dužnosti člana,  
- dr.sc. NENAD FANUKO, dužnosti člana.  

 
III. 

 
           U Kulturnom vijeću za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke 
razrješuju se:  

- BRANKO FRANCESCHI, dužnosti predsjednika,  
- BRANKA ARH, dužnosti potpredsjednice,  
- NEMANJA CVIJANOVIĆ, dužnosti člana. 

 
IV. 

 
 U Kulturnom vijeću za nove medijske kulture Grada Rijeke razrješuje se DAMIR 
MARTINOVIĆ dužnosti člana.  

 
V. 
 

          U Kulturnom vijeću za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke razrješuju 
se:  

- dr.sc. MARIJAN BRADANOVIĆ, dužnosti potredsjednika,  
- dr.sc. MARINA VICELJA-MATIJAŠIĆ, dužnosti članice, 
- mr. sc. IRA RECHNER –ŠUSTAR, dužnosti članice. 

 
VI. 

 
          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Gradsko vijeće Grada Rijeke


n/r predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac



Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09 i 11/10) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova kulturnih vijeća Grada Rijeke.


GRADONAČELNIK


mr.sc. Vojko OBERSNEL




O b r a z l o ž e n j e

Prijedloga odluke o razrješenju dijela članova  kulturnih vijeća Grada Rijeke

Dana 8. svibnja 2012. godine stupila je na snagu nova Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 15/12).


Novom Odlukom u članku 5. regulirao je detaljnije pitanje razrješenja  predsjednika, potpredsjednika i članova Kulturnih vijeća prije isteka vremena na koje su imenovani. U stavku 2. istoga članka navedeni su osnove temeljem kojih Gradsko vijeće može razriješiti predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća a to su:


· na osobni zahtjev, 


· ako neopravdano ne prisustvuju sjednicama, 


· na pisani prijedlog ovlaštenih predlagatelja.


Nadalje stavkom 3. istoga članka propisano je da će Gradsko vijeće razriješiti predsjednika, potpredsjednika i članova Kulturnih vijeća ako tijekom mandata nastupe okolnosti propisane člankom 4. stavkom 3. Odluke. Odredbom članka 4. stavka 3. odluke propisano je da članom Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Vijeća. 


S obzirom na navedeno Odjel gradske uprave za kulturu poslao je predsjednicima, potpredsjednicima i članovima Vijeća obavijest u kojoj je upoznao članove Vijeća sa odredbama nove Odluke. 


U Kulturnom vijeću za audiovizualnu djelatnost (Novom Odlukom o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke naziv Vijeća je promijenjen iz Kulturno vijeće za film i kinematografiju u Kulturno vijeće za audiovizualnu djelatnost) članovi Zvonimir Dobrović i Nenad Fanuko zatražili su da ih se, na osobni zahtjev,  razriješi članstva. 


U Kulturom vijeću za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost predsjednik Branko Franceschi je 13. svibnja 2012. godine tražio da ga se razriješi na osobni zahtjev. Potpredsjednica istoga Vijeća obavijestila je Odjel da je članica Upravnog odbora Društva povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja te da stoga sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Vijeća, pa su stoga stečeni uvjeti za njeno razrješenje temeljem članka 5. st.3. Odluke. Konačno, član istog ovog Vijeća Nemanja Cvijanović tražio je dana 14. svibnja 2012. godine da ga se razriješi, na osobni zahtjev iz članstva toga vijeća. 


Dana 22. svibnja 2012. godine član Vijeća za nove medijske kulture Grada Rijeke (novom Odlukom o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke naziv Vijeća je promijenjen iz Kulturno vijeće za nove medijske kulture i kulturu mladih u Kulturno vijeće za nove medijske kulture) Damir Martinović zatražio je, na osobni zahtjev, razrješenje iz ovoga Vijeća, pa slijedom toga a na temelju odredbe članka 5. st. 2. alineje 1. Odluke valja istoga razriješiti.  


U Kulturnom vijeću za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara razrješuje se potpredsjednik Marijan Bradanović. Naime, potpredsjednik ovog kulturnog vijeća zatražio da bude razriješen s obzirom da je član Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke. Stoga, su stečeni uvjeti za njegovo razrješenje temeljem članka 5. stavka 3. Odluke. Nadalje, dana 17. svibnja 2012. godine Odjelu se obratila članica istog Vijeća, Ira Rechner-Šustar sa obaviješću da je vlasnica udjela tvrtke Studio Remik d.o.o., koja obavlja djelatnost na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara, pa su stoga stečeni uvjeti za njeno razrješenje temeljem članka 5. stavka 3. Odluke. Nadalje,  članica ovoga Vijeća dr.sc. Marina Vicelja-Matijašić je ujedno i članica Upravnog vijeća Instituta za povijest umjetnosti, to su također stečeni uvjeti za primjenu odredbe članka 5. stavka 3. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke odnosno za njeno razrješenje. 


U Kulturnom vijeću za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost razrješenje je zatražio Olja Dešić na osobni zahtjev. 


Slijedom navedenog a sukladno odredbi članka 5. stavka 2. i 3. nove Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke predlaže se razrješenje svih navedenih  članova.


Po provedbi razrješenja, pokrenut će se postupak imenovanja novih članova Kulturnog vijeća po postupku koji je predviđen odredbom članka 4. Odluke. 


           
Na temelju članka 5. stavka 2. i 3. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 15/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici od _______ 2012. godine donijelo je


O D L U K U


o razrješenju dijela članova kulturnih vijeća Grada Rijeke 


I.


U Kulturnom vijeću za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost Grada Rijeke razrješuje se OLJA DEŠIĆ dužnosti člana.


II. 


       
U Kulturnom vijeću za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke razrješuju se: 


· ZVONIMIR DOBROVIĆ, dužnosti člana, 


· dr.sc. NENAD FANUKO, dužnosti člana. 


III.


          
U Kulturnom vijeću za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke razrješuju se: 


· BRANKO FRANCESCHI, dužnosti predsjednika, 


· BRANKA ARH, dužnosti potpredsjednice, 


· NEMANJA CVIJANOVIĆ, dužnosti člana.


IV.



U Kulturnom vijeću za nove medijske kulture Grada Rijeke razrješuje se DAMIR MARTINOVIĆ dužnosti člana. 


V.


         
U Kulturnom vijeću za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke razrješuju se: 


· dr.sc. MARIJAN BRADANOVIĆ, dužnosti potredsjednika, 


· dr.sc. MARINA VICELJA-MATIJAŠIĆ, dužnosti članice,


· mr. sc. IRA RECHNER –ŠUSTAR, dužnosti članice.


VI.


         
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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