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 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 izmjenama Odluke o likovnoj 

nagradi Ivo Kalina. 

 

GRADONAČELNIK 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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O b r a z l o ž e n j e 

Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina 
 

Statutom Grada određeno je u članku 16. dodjeljivanje likovne nagrade Ivo Kalina 
za posebna ostvarenja na području suvremene likovne umjetnosti.  

 

Gradsko vijeće Grada Rijeke je krajem 2011. godine donijelo novu Odluku o 
likovnoj nagradi Ivo Kalina ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 49/11). 
Navedenom Odlukom uređeni su uvjeti, postupak i način dodjele te visina Nagrade. Do 
stupanja na snagu nove Odluke nagrada se dodjeljivala svake godine za postignuća 
ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini. Novom je Odlukom regulirano da se 
nagrada dodjeljuje bijenalno.  

Temeljem Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina ocjenu pristiglih prijedloga obavlja 
Stručno povjerenstvo kojeg imenuje Gradonačelnik  na razdoblje od dvije godine.  

Sastav Stručnog povjerenstva definiran je također Odlukom. Stručno povjerenstvo 
sastoji se od pet članova, a čine ga po jedan predstavnik Grada Rijeke, Muzeja moderne 
i suvremene umjetnosti u Rijeci, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka, Društva 
povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja iz Rijeke i Akademije 
primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. 

Gradonačelnik je dana 25. siječnja 2011. godine donio Odluku (KLASA: 023-01/11-
04/6-46, URBROJ: 2170/01-15-00-11-1) o imenovanju Stručnog povjerenstva za 
vrednovanje pristiglih prijedloga za dodjelu likovne nagrade Ivo Kalina u sastavu Branka 
Arh, dr.sc. Sonja Briski Uzelac, Ivan Blažević, Ksenija Orelj i Plamena Šarlija. 
Povjerenstvo je imenovano na dvije godine, odnosno do 25. 1. 2013. godine. S obzirom 
da će se javni poziv za dodjelu Nagrade za 2011. i 2012. godinu raspisati tijekom 
siječnja 2013. godine, navedeno Povjerenstvo neće provesti postupak dodjele Nagrade, 
već Povjerenstvo koje će  biti imenovano od strane Gradonačelnika u siječnju 2013..  

S obzirom da se nagrada Ivo Kalina dodjeljuje svake druge godine i to za 
postignuća ostvarena u prethodne dvije godine, važno je da članovi Povjerenstva 
redovito prate likovne izložbe na području suvremene umjetnosti na području grada 
Rijeke kako bi kasnije mogli donijeti mjerodavnu odluku o dodjeli nagrade. Stoga bi 
ubuduće valjalo imenovati Stručno povjerenstvo početkom kalendarske godine kojom 
započinje dvogodišnje razdoblje za koje se nagrada i dodjeljuje.  

Stoga se predlaže brisanje u stavku 3. članka 8. postojeće Odluke o likovnoj nagradi 
Ivo Kalina dijela odredbe koja određuje imenovanje Stručnog povjerenstva na dvije 
godine. Time bi se omogućilo imenovanje Stručnog povjerenstva na razdoblje duže od 
dvije godine, prateći ciklus dodijele nagrade (praćenje programa, razmatranje i ocjena 
prijedloga za dodjelu nagrade te konačno upućivanje prijedloga za dodjelu Nagrade 
Gradonačelniku).  

Tako bi, po stupanju na snagu izmjenama Odluke u predloženom smislu, novo 
Povjerenstvo koje će biti imenovano u siječnju 2013. godine, predložio dobitnika 
Nagrade za 2011. i 2012. godine, te i za 2013. i 2014. 
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Na temelju članka 16. i 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-
goranske županije" broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 
_____________ 2012. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o likovnoj nagradi Ivo Kalina ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 49/11) u članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:  
"Stručno povjerenstvo imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: 
Gradonačelnik)." 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama 
Primorsko-goranske županije". 
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Objavljeno u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 49/11 
 
 Na temelju članka 16. i 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 
24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je  

 
O D L U K U 

o likovnoj nagradi Ivo Kalina 
 
 I. OPĆA ODREDBA 

Članak 1. 
 

 Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, postupak i način dodjele te visina likovne nagrade Ivo Kalina (u 
daljnjem tekstu: Nagrada) za posebna ostvarenja na području suvremene umjetnosti. 
 
 II. UVJETI I NAČIN DODJELE NAGRADE 
 

Članak 2. 
 
 Nagrada se dodjeljuje za najbolju likovnu izložbu na području suvremene umjetnosti održanu u 
galerijskim i javnim prostorima na području grada Rijeke. 
 Nagrada se može dodijeliti domaćoj ili stranoj fizičkoj odnosno pravnoj osobi, za najbolju samostalnu 
izložbu ili za autorsku koncepciju izložbe. 

Članak 3. 
 

 Nagrada se sastoji od posebnog pisanog priznanja i novčane nagrade. 
 

Članak 4. 
 

 Nagrada se dodjeljuje svake druge godine. 
 

Članak 5. 
 

 Ako Nagradu ostvari više osoba (grupa), svakom pojedinom članu grupe dodjeljuje se pisano priznanje, 
a iznos novčane nagrade dijeli se na jednake dijelove. 
 
 III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I DODJELE NAGRADE 

 
Članak 6. 

 
 Postupak dodjele Nagrade pokreće Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke (u daljnjem 
tekstu:Odjel) Javnim pozivom za dostavu prijedloga (u daljnjem tekstu:Javni poziv). 
 Javni poziv se objavljuje u javnom glasilu "Novi list" najkasnije do 1. veljače tekuće godine, za 
postignuća ostvarena u prethodne dvije godine.  
 U Javnom pozivu se objavljuju uvjeti za dodjelu Nagrade, postupak predlaganja i rok za dostavu 
prijedloga. 

Članak 7. 
 

 Prijedlozi se podnose Odjelu. 
 Prijedlog mora biti pisano obrazložen i dokumentiran. 
 Prijedlog mora sadržavati: 
 - ime i prezime, adresu, odnosno naziv i sjedište predlagatelja, 
 - ime i prezime, adresu, odnosno naziv i sjedište kandidata, 
 - životopis (za kandidata koji je fizička osoba) odnosno opis dosadašnjeg rada (za kandidata koji je 
pravna osoba), 
 - dokumentaciju o održanoj izložbi (kritički osvrti, stručne ocjene, recenzije iz javnih glasila kojima se 
potvrđuju navodi iz prijedloga), 
 - pisano obrazloženje. 

Članak 8. 
 

 Stručno vrednovanje pristiglih prijedloga obavlja Stručno povjerenstvo. 
 Stručno povjerenstvo sastoji se od pet članova, a čine ga po jedan predstavnik iz Grada Rijeke, Muzeja 
moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka, Društva povjesničara 
umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja iz Rijeke i Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. 
 Stručno povjerenstvo imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na vrijeme 
od dvije godine. 
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Članak 9. 
 

 Nakon isteka roka za dostavljanje prijedloga određenog u Pozivu, Odjel pristigle prijedloge dostavlja 
Stručnom povjerenstvu. 
 Ako je prijedlog nepotpun ili ne sadrži dovoljno podataka koji su relevantni za odlučivanje, Stručno 
povjerenstvo će, putem Odjela, zatražiti od predlagatelja da prijedlog dopuni u određenom roku.  
 Ako u utvrđenom roku predlagatelj ne postupi na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka, prijedlog se 
neće uzeti u razmatranje. 

 
Članak 10. 

 
 Ocjenu pristiglih prijedloga zajedno s prijedlogom za dodjelu Nagrade, Stručno povjerenstvo dostavlja 
Gradonačelniku. 
 Na temelju prijedloga iz stavka 1. ovoga članka Gradonačelnik donosi odluku o dodjeli Nagrade. 
 

Članak 11. 
 

 Očevidnik dobitnika Nagrade vodi Odjel. 
 Administrativno-tehničke poslove vezane za Nagradu obavlja Odjel. 
  

IV. VISINA NOVČANE NAGRADE 
 

Članak 12. 
 

 Visina novčane nagrade utvrđuje se u brutto iznosu od  20.000,00 kuna. 
 

Članak 13. 
 
 Članovi Stručnog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u iznosu koji utvrđuje Gradonačelnik. 
 Članovima Stručnog povjerenstva koji su predstavnici Grada Rijeke i Muzeja moderne i suvremene 
umjetnosti u Rijeci ne pripada pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka.  
 

 
Članak 14. 

 
 Sredstva za dodjelu novčane nagrade iz članka 12. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada 
Rijeke. 
 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 15. 
 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o likovnoj nagradi Ivo Kalina ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 28/06, 3/09 i 40/09). 

 
Članak 16.  

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske 
županije". 
 
KLASA: 021-05/11-01/245 
URBROJ: 2170-01-16-00-11-2 
Rijeka, 21. prosinca 2011. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 

 

 
Predsjednica 

Gradskog vijeća 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r. 
 


	R E P U B L I K A   H R V A T S K A
	PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 
	          GRAD RIJEKA



TOČKA 22.

Prijedlog odluke o izmjenama

Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina

                                                                    #potpis#


                          

R E P U B L I K A   H R V A T S K A


PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 


          GRAD RIJEKA


    Gradonačelnik


Rijeka, 30. 10. 2012.


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 izmjenama Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina.


GRADONAČELNIK


mr.sc. Vojko OBERSNEL




O b r a z l o ž e n j e

Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina

Statutom Grada određeno je u članku 16. dodjeljivanje likovne nagrade Ivo Kalina za posebna ostvarenja na području suvremene likovne umjetnosti. 


Gradsko vijeće Grada Rijeke je krajem 2011. godine donijelo novu Odluku o likovnoj nagradi Ivo Kalina ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 49/11). Navedenom Odlukom uređeni su uvjeti, postupak i način dodjele te visina Nagrade. Do stupanja na snagu nove Odluke nagrada se dodjeljivala svake godine za postignuća ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini. Novom je Odlukom regulirano da se nagrada dodjeljuje bijenalno. 

Temeljem Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina ocjenu pristiglih prijedloga obavlja Stručno povjerenstvo kojeg imenuje Gradonačelnik  na razdoblje od dvije godine. 

Sastav Stručnog povjerenstva definiran je također Odlukom. Stručno povjerenstvo sastoji se od pet članova, a čine ga po jedan predstavnik Grada Rijeke, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka, Društva povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja iz Rijeke i Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.

Gradonačelnik je dana 25. siječnja 2011. godine donio Odluku (KLASA: 023-01/11-04/6-46, URBROJ: 2170/01-15-00-11-1) o imenovanju Stručnog povjerenstva za vrednovanje pristiglih prijedloga za dodjelu likovne nagrade Ivo Kalina u sastavu Branka Arh, dr.sc. Sonja Briski Uzelac, Ivan Blažević, Ksenija Orelj i Plamena Šarlija. Povjerenstvo je imenovano na dvije godine, odnosno do 25. 1. 2013. godine. S obzirom da će se javni poziv za dodjelu Nagrade za 2011. i 2012. godinu raspisati tijekom siječnja 2013. godine, navedeno Povjerenstvo neće provesti postupak dodjele Nagrade, već Povjerenstvo koje će  biti imenovano od strane Gradonačelnika u siječnju 2013.. 


S obzirom da se nagrada Ivo Kalina dodjeljuje svake druge godine i to za postignuća ostvarena u prethodne dvije godine, važno je da članovi Povjerenstva redovito prate likovne izložbe na području suvremene umjetnosti na području grada Rijeke kako bi kasnije mogli donijeti mjerodavnu odluku o dodjeli nagrade. Stoga bi ubuduće valjalo imenovati Stručno povjerenstvo početkom kalendarske godine kojom započinje dvogodišnje razdoblje za koje se nagrada i dodjeljuje. 


Stoga se predlaže brisanje u stavku 3. članka 8. postojeće Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina dijela odredbe koja određuje imenovanje Stručnog povjerenstva na dvije godine. Time bi se omogućilo imenovanje Stručnog povjerenstva na razdoblje duže od dvije godine, prateći ciklus dodijele nagrade (praćenje programa, razmatranje i ocjena prijedloga za dodjelu nagrade te konačno upućivanje prijedloga za dodjelu Nagrade Gradonačelniku). 


Tako bi, po stupanju na snagu izmjenama Odluke u predloženom smislu, novo Povjerenstvo koje će biti imenovano u siječnju 2013. godine, predložio dobitnika Nagrade za 2011. i 2012. godine, te i za 2013. i 2014.


Na temelju članka 16. i 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____________ 2012. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina

Članak 1.


U Odluci o likovnoj nagradi Ivo Kalina ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 49/11) u članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi: 

"Stručno povjerenstvo imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik)."

Članak 2.


Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

Objavljeno u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 49/11



Na temelju članka 16. i 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je 

O D L U K U
o likovnoj nagradi Ivo Kalina



I. OPĆA ODREDBA


Članak 1.



Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, postupak i način dodjele te visina likovne nagrade Ivo Kalina (u daljnjem tekstu: Nagrada) za posebna ostvarenja na području suvremene umjetnosti.



II. UVJETI I NAČIN DODJELE NAGRADE


Članak 2.



Nagrada se dodjeljuje za najbolju likovnu izložbu na području suvremene umjetnosti održanu u galerijskim i javnim prostorima na području grada Rijeke.



Nagrada se može dodijeliti domaćoj ili stranoj fizičkoj odnosno pravnoj osobi, za najbolju samostalnu izložbu ili za autorsku koncepciju izložbe.


Članak 3.



Nagrada se sastoji od posebnog pisanog priznanja i novčane nagrade.


Članak 4.



Nagrada se dodjeljuje svake druge godine.


Članak 5.



Ako Nagradu ostvari više osoba (grupa), svakom pojedinom članu grupe dodjeljuje se pisano priznanje, a iznos novčane nagrade dijeli se na jednake dijelove.



III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I DODJELE NAGRADE


Članak 6.



Postupak dodjele Nagrade pokreće Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu:Odjel) Javnim pozivom za dostavu prijedloga (u daljnjem tekstu:Javni poziv).



Javni poziv se objavljuje u javnom glasilu "Novi list" najkasnije do 1. veljače tekuće godine, za postignuća ostvarena u prethodne dvije godine. 



U Javnom pozivu se objavljuju uvjeti za dodjelu Nagrade, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.


Članak 7.



Prijedlozi se podnose Odjelu.



Prijedlog mora biti pisano obrazložen i dokumentiran.



Prijedlog mora sadržavati:



- ime i prezime, adresu, odnosno naziv i sjedište predlagatelja,



- ime i prezime, adresu, odnosno naziv i sjedište kandidata,



- životopis (za kandidata koji je fizička osoba) odnosno opis dosadašnjeg rada (za kandidata koji je pravna osoba),



- dokumentaciju o održanoj izložbi (kritički osvrti, stručne ocjene, recenzije iz javnih glasila kojima se potvrđuju navodi iz prijedloga),



- pisano obrazloženje.


Članak 8.



Stručno vrednovanje pristiglih prijedloga obavlja Stručno povjerenstvo.



Stručno povjerenstvo sastoji se od pet članova, a čine ga po jedan predstavnik iz Grada Rijeke, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka, Društva povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja iz Rijeke i Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.



Stručno povjerenstvo imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na vrijeme od dvije godine.


Članak 9.



Nakon isteka roka za dostavljanje prijedloga određenog u Pozivu, Odjel pristigle prijedloge dostavlja Stručnom povjerenstvu.



Ako je prijedlog nepotpun ili ne sadrži dovoljno podataka koji su relevantni za odlučivanje, Stručno povjerenstvo će, putem Odjela, zatražiti od predlagatelja da prijedlog dopuni u određenom roku. 



Ako u utvrđenom roku predlagatelj ne postupi na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka, prijedlog se neće uzeti u razmatranje.


Članak 10.



Ocjenu pristiglih prijedloga zajedno s prijedlogom za dodjelu Nagrade, Stručno povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku.



Na temelju prijedloga iz stavka 1. ovoga članka Gradonačelnik donosi odluku o dodjeli Nagrade.


Članak 11.



Očevidnik dobitnika Nagrade vodi Odjel.



Administrativno-tehničke poslove vezane za Nagradu obavlja Odjel.


IV. VISINA NOVČANE NAGRADE


Članak 12.



Visina novčane nagrade utvrđuje se u brutto iznosu od  20.000,00 kuna.


Članak 13.



Članovi Stručnog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u iznosu koji utvrđuje Gradonačelnik.



Članovima Stručnog povjerenstva koji su predstavnici Grada Rijeke i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci ne pripada pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka. 


Članak 14.



Sredstva za dodjelu novčane nagrade iz članka 12. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke.


V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 15.



Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o likovnoj nagradi Ivo Kalina ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 28/06, 3/09 i 40/09).


Članak 16. 



Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".


KLASA: 021-05/11-01/245


URBROJ: 2170-01-16-00-11-2


Rijeka, 21. prosinca 2011.


GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE


Predsjednica


Gradskog vijeća


Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.
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