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Rijeka, 6. 05. 2014. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 6. svibnja 2014. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. Gradonačelnik podržava Prijedlog odluke o imenovanju intendanta Hrvatskog 
narodnog kazališta Ivana pl.Zajca Rijeka kojega je Gradskom vijeću Grada Rijeke podnijelo 
Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl Zajca Rijeka. 
 2. Ovaj zaključak dostavlja se Gradskom vijeću Grada Rijeke sukladno odredbi 
članka 66. stavka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
 
 

 

 

GRADONAČELNIK 

                   

mr.sc. Vojko OBERSNEL 

 

                                                                         

 

#potpis# 

 



 

 

Ur. broj: 01-331/01-14 

Rijeka,  17. travnja 2014. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 
n/r Predsjednice 

gospođe Dorotee Pešić - Bukovac 
Korzo 16 

51000 Rijeka 
 

MATERIJAL  

za sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 
 

Poštovana Predsjednice, 

 

U prilogu Vam dostavljamo Prijedlog odluke o imenovanju intendanta HNK Ivana pl. Zajca 
Rijeka koji je Kazališno vijeće utvrdilo na sjednicama održanim 14. i 16.-17. travnja  2014. 
godine. Nadalje, u privitku dostavljamo i pripadajuće obrazloženje odnosno zapisnik 
Kazališnog vijeća s 45. i 46. sjednice te natječajni materijal. 

S poštovanjem, 

 

  Predsjednik Kazališnog vijeća  

Elvio Baccarini 

  

 

 

 

Prilog:  
1. Obrazloženje prijedloga Odluke o imenovanju intendanta HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 
2. Prijedlog odluke o imenovanju Olivera Frljića za intendanta HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 
3. Natječajni materijal 
4. Zapisnik 45. i 46. sjednice Kazališnog vijeća od 14. i 16.-17. travnja 2014. godine 
5. Statut HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 
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Ur. broj: 01-331/01-14 

Rijeka, 17. travnja 2014.   

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 
n/r Predsjednice 

gospođe Dorotee Pešić - Bukovac 
Korzo 16 

51000 Rijeka 
 

Temeljem članka 27.- 29. Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06, 
121/13 i 26/14) i članka 25. stavka 1. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. 
Zajca Rijeka, Kazališno vijeće HNK Ivana pl. Zajca Rijeka podnosi  
 

Prijedlog odluke 

o imenovanju intendanta HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 

 
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Rijeka imenovanje Olivera Frljića za 

intendanta HNK Ivana pl. Zajca Rijeka na razdoblje od četiri godine uz sljedeće  
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Dana 10. ožujka 2014. godine Kazališno vijeće donijelo je Odluku o 
raspisivanju natječaja za imenovanje intendanta/intendantice HNK Ivana pl. Zajca 
Rijeka.  

U skladu s člankom 26. Statuta natječaj je objavljen istovremeno u Novom 
listu i u Narodnim novinama na dan 19. ožujka 2014. godine.  
 

Tekstom natječaja, a u skladu s člankom 27. Statuta HNK Ivana pl. Zajca 
Rijeka bilo je propisano da su uvijeti koje kandidati moraju ispunjavati sljedeći: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski 
i diplomski sveučilišni studij društvenog, humanističkog ili umjetničkog smjera, 
kao i stečena visoka stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih 
znanosti ili umjetničkog područja sukladno propisima koji su bili na snazi prije 
stupanja na snagu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 

- najmanje 10 godina radnog iskustva u području kulture,  
- afirmiranost  i organizacijsko iskustvo na području izvedbenih umjetnosti, 
- znanje jednog svjetskog stranog jezika. 

 
U skladu s člankom 28. Statuta HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, u natječaju su bili 

navedeni dokazi koje su kandidati bili dužni dostaviti: 
- životopis, 
- dokaz o završenom studiju, odnosno stručnoj spremi, (diploma u izvorniku ili 

ovjerena preslika), 
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- dokaz o radnom iskustvu u području kulture, (potvrde poslodavca, preslike 
ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz 
kojim se dokazuje najmanje 10 godina rada u području kulture), 

- dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika, (preslika indeksa, potvrda, 
certifikat i sl. uz usmenu provjeru po potrebi). 

 
Uz prijavu kandidati su bili obvezni podnijeti i četverogodišnji program rada 

Kazališta koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog 
programa.  
 

U predviđenom roku za primanje prijava koji je počeo teći dana 20. ožujka 
2014., a istekao danom 3. travnja 2014. zaprimljene su pravodobno dvije prijave, 
jedna od glumca Edvina Liverića-Bassanija, a druga od redatelja Olivera Frljića. 
 

Kazališno vijeće  je na sjednicama 14., i 16.–17.4.2014. razmatralo dvije 
pristigle molbe na natječaj za intendanta. Temeljem diskusije o životopisima i 
programima kandidata Vijeće se usuglasilo oko sljedećih zaključaka: 
- prijave za natječaj stigle su pravodobno. Javila su se dva kandidata. Oba kandidata 
ispunjavaju uvjete natječaja. Kao kriterij za utvrđivanje ispunjavanje uvjeta 10 godina 
radnog iskustva slijedio se kriterij Pravilnika o postupku i uvjetima za priznavanje 
prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te 
zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, posebice članak 
10. "Stručno povjerenstvo će razmatrati stvaralaštvo i djelovanje podnositelja 
zahtjeva posljednjih pet (5) godina", te članak 14. "Kazališni redatelji – tri kazališne 
režije u profesionalnim kazališnim produkcijama", te na temelju radne knjižice 
- oba kandidata ispunjavaju relevantne umjetničke kriterije s obzirom da se radi o 
istaknutim i angažiranim umjetnicima 
- oba programa zaslužuju prohvale u smislu ponuđenih koncepata razvoja i 
umjetničkog prosperiteta HNK "Ivan pl. Zajc", dijeleći i nekoja zajednička viđenja 
- program kandidata Edvina Liverića-Bassanija ima istaknutu intenciju širenja 
suradnje u europskim razmjerima uz podršku europskih fondova, te intenciju 
suradnje s drugim institucijama kao i s nezavisnom scenom u gradu i regiji, odnosno 
afirmacije tema iz riječke tradicije i povijesti, što je posebno hvalevrijedno u kontekstu 
projekta EPK2020 
- vizija kandidata E. Liverića-Bassanija institucionalne organizacije Kazališta 
uglavnom se kreće u okviru tradicionalnog načina funkcioniranja ustrojbenih jedinica. 
- Kazališno vijeće je zaprimilo posredstvom djelatnika HNK Ivana pl. Zajca, pravnika 
Miroslava Langa, e-mail gospodina Ronalda Savkovića ravnatelja Baleta, koji 
izjavljuje da nije dao pristanak za uvrštenje na mjesto ravnatelja Baleta u ponuđenom 
programu Edvina Liverića-Bassanija. (dokument u prilogu) 
- program kandidata Olivera Frljića kojeg supotpisuje Marin Blažević se ističe u 
pogledu reorganizacije ustrojbenih jedinica Kazališta što se najviše odnosi na 
glazbeni segment, točnije reartikulaciju položaja orkestra i njegova izdvajanja u 
"Jadranski simfonijski orkestar" što smatramo da bi u studioznom planu realizacije 
koje uključuje osnivača, Kazališno vijeće i glazbene umjetnike, dovelo do 
unaprjeđenja djelatnosti. 
- u kontekstu unaprjeđenja djelatnosti kazališta ističe se i Riječko kazalište mladih 
"Janko Polić Kamov" čija je intencija inicijacija mladih i njihova transformacija u 
kompetentne gledatelje. 



- isti program predviđa jačanje komponente samoodrživosti pri čemu se kao i kod 
prethodnog kandidata ističe apliciranje na europske fondove i druge oblike 
povećavanja prihoda. 
- i u ovom programu ističe se uloga Kazališta u kandidaturi za EPK2020 
- u istom se programu ističe poticanje aktivacije mladih, veća interakcija s osobama s 
invaliditetom, aktiviranje nekih manifestacija koje su stavljene u stanje mirovanja, npr. 
Kamovfest i aktiviranje "Natjecanja mladih opernih pjevača". 
- ističemo i osnivanje "Međunarodnog natječaja za baletne plesače i koreografe" koje 
bi bilo bijenalno, a jedno od nagrada bi predstavljao i angažman u baletnom 
ansamblu Kazališta na projektima  
- posebnu pažnju u istom programu smatramo da zaslužuje razrada kreativne i 
partnerske produkcije gdje se razrađuje proširenje radijusa djelovanja u užoj i široj 
regiji 
- kao posebnost ističemo program "Diplomirani gledatelj" koji će se realizirati 
serijama predavanja o povijesti Kazališta kao i aktualnim produkcijama i 
tendencijama 
- podržava se i dio programa "Gostujući umjetnici sezone", ali se obraća pažnja na 
potrebu (re)valoriziranja umjetnika u stalnom radnom odnosu i vođenju računa o 
planiranoj financijskoj održivosti 
- s obzirom da niti u jednom od ponuđenih programa nisu spomenute tehničke i 
stručne službe usmjeravamo pažnju budućem Intendantu za ravnopravnim 
tretmanom problematika spomenutih djelatnosti u razgovorima s predstavnicima 
spomenutih službi. 
 

Na temelju navedenoga, Kazališno vijeće jednoglasno (svih 5 članova) je 
donijelo 
 

O d l u k u 
 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Rijeke da se za intendanta HNK 

Ivana pl. Zajca Rijeka imenuje Oliver Frljić. 

 
Sukladno odredbi članka 25., stavka 3. Zakona o kazalištima ("Narodne 

novine" broj  71/06, 121/13 i 26/14) utvrđeni Prijedlog odluke o imenovanju 
intendanta Olivera Frljića proslijeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 
razmatranje i usvajanje.  
 
 

Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća određuje se Predsjednik 
Kazališnog vijeća Elvio Baccarini.  
 
 
 

Predsjednik Kazališnog vijeća 
Elvio Baccarini 
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Na temelju odredbe članka 25. stavka 3. Zakona o kazalištima ("Narodne 

novine" broj 71/06, 121/13 i 26/14) te članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada 
Rijeke na sjednici _______ 2014. godine donijelo je 
 
 

O D L U K U 

o imenovanju intendanta 

Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 

 
I. 
 

Imenuje se Oliver Frljić za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. 
Zajca Rijeka na vrijeme od četiri godine.  

II. 
 

Imenovani će započeti s obavljanjem dužnosti od 1. travnja 2015. godine. 
 

III. 
 

Ova odluka podnijet će se na potvrdu Ministrici kulture. 
 
 

Obrazloženje 
 

Dana 10. ožujka 2014. godine Kazališno vijeće donijelo je Odluku o 
raspisivanju natječaja za imenovanje intendanta/intendantice HNK Ivana pl. Zajca 
Rijeka.  

U skladu s člankom 26. Statuta natječaj je objavljen istovremeno u Novom 
listu i u Narodnim novinama na dan 19. ožujka 2014. godine.  

U predviđenom roku za primanje prijava koji je počeo teći dana 20. ožujka 
2014., a istekao danom 3. travnja 2014. zaprimljene su pravodobno dvije prijave, 
jedna od glumca Edvina Liverića-Bassanija, a druga od redatelja Olivera Frljića. 

Obje prijave su potpune i udovoljavaju uvjetima natječaja.  
Razmatrajući dostavljene četverogodišnje programe rada, Kazališno vijeće 

dalo je prednost programu kandidata Olivera Frljića kojeg supotpisuje Marin Blažević 
iz sljedećih razloga: 
- ističe se u pogledu reorganizacije ustrojbenih jedinica Kazališta što se najviše 
odnosi na glazbeni segment, točnije reartikulaciju položaja orkestra i njegova 
izdvajanja u "Jadranski simfonijski orkestar" što smatramo da bi u studioznom planu 
realizacije koje uključuje osnivača, Kazališno vijeće i glazbene umjetnike, dovelo do 
unaprjeđenja djelatnosti, 
- u kontekstu unaprjeđenja djelatnosti kazališta ističe se i Riječko kazalište mladih 
"Janko Polić Kamov" čija je intencija inicijacija mladih i njihova transformacija u 
kompetentne gledatelje, 
- isti program predviđa jačanje komponente samoodrživosti pri čemu se kao i kod 
prethodnog kandidata ističe apliciranje na europske fondove i druge oblike 
povećavanja prihoda, 
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- i u ovom programu ističe se uloga Kazališta u kandidaturi za EPK2020, 
- u istom se programu ističe poticanje aktivacije mladih, veća interakcija s osobama s 
invaliditetom, aktiviranje nekih manifestacija koje su stavljene u stanje mirovanja, npr. 
Kamovfest i aktiviranje "Natjecanja mladih opernih pjevača", 
- ističemo i osnivanje "Međunarodnog natječaja za baletne plesače i koreografe" koje 
bi bilo bijenalno, a jedno od nagrada bi predstavljao i angažman u baletnom 
ansamblu Kazališta na projektima,  
- posebnu pažnju u istom programu smatramo da zaslužuje razrada kreativne i 
partnerske produkcije gdje se razrađuje proširenje radijusa djelovanja u užoj i široj 
regiji, 
- kao posebnost ističemo program "Diplomirani gledatelj" koji će se realizirati 
serijama predavanja o povijesti Kazališta kao i aktualnim produkcijama i 
tendencijama, 
- podržava se i dio programa "Gostujući umjetnici sezone", ali se obraća pažnja na 
potrebu (re)valoriziranja umjetnika u stalnom radnom odnosu i vođenju računa o 
planiranoj financijskoj održivosti, 
- s obzirom da niti u jednom od ponuđenih programa nisu spomenute tehničke i 
stručne službe usmjeravamo pažnju budućem Intendantu za ravnopravnim 
tretmanom problematika spomenutih djelatnosti u razgovorima s predstavnicima 
spomenutih službi. 

Slijedom naprijed navedenog odlučeno je kao u izreci ove odluke.  
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred 
Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dostave ove odluke.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (“Narodne Novine” broj 71/06, 121/13 i 26/14), 
članka 26. Statuta i članka 5. Poslovnika o radu,  
Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka,  
na sjednici održanoj dana 10. ožujka 2014. godine,  
donijelo  je 
 
 
 

ODLUKU O RASPISIVANJU 
NATJEČAJA ZA IMENOVANJE INTENDANTA/INTENDANTICE 

HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA IVANA pl. ZAJCA RIJEKA 
  
 
I 

Temeljem uvodno navedenih članova Zakona o kazalištima i Statuta raspisuje se natječaj za 
imenovanje intendanta/intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka. 

II 
Utvrđuje se tekst natječaja koji je sastavni dio ove odluke. 

III 
Natječaj će se objaviti istovremeno 19. ožujka 2014. godine u dnevnom listu NOVI LIST i u 
NARODNIM NOVINAMA-Oglasni dio. 

IV 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA 
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Elvio Baccarini 
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Temeljem članka 27. Zakona o kazalištima, (Narodne novine br. 71/06, 121/13 i 26/14), članka 26. 
Statuta, Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka  r a s p i s u j e 
 

N A T J E Č A J 
za imenovanje intendanta/intendantice 

Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 
 
 

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij društvenog, humanističkog ili umjetničkog smjera, kao i stečena visoka 
stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja 
sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakon o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, 

- najmanje 10 godina radnog iskustva u području kulture,  
- afirmiranost  i organizacijsko iskustvo na području izvedbenih umjetnosti, 
- znanje jednog svjetskog stranog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola 
Kandidati/kandidatkinje su uz prijavu u obvezi podnijeti i četverogodišnji program rada Kazališta koji 
obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa. 
Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: 

 životopis, 
 dokaz o završenom studiju, odnosno stručnoj spremi, (diploma u izvorniku ili ovjerena 

preslika), 
 dokaz o radnom iskustvu u području kulture, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, 

ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje najmanje 10 
godina rada u području kulture), 

 dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika, (preslika indeksa, potvrda, certifikat i sl. uz 
usmenu provjeru po potrebi). 

Za vrijeme natječajnog roka Kazališno vijeće svakom će kandidatu/kandidatkinji osigurati uvid u 
utvrđeni programski i financijski okvir, u izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i 
financijske pokazatelje. 
Pravo na uvid u navedenu dokumentaciju ostvaruje se svakog radnog dana za vrijeme natječaja u 
uredu pravnika na adresi sjedišta Kazališta u vremenu od 13:00 do 16:00 sati. Podatke koje uvidom u 
dokumentaciju sazna, kandidat/kandidatkinja ne smije javno iznositi niti objavljivati u koju svrhu će dati 
pisanu izjavu.   
Prijave se podnose na adresu: Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1/I, 
51000 Rijeka, s naznakom «natječaj za intendanta – ne otvaraj» preporučenom poštanskom 
pošiljkom ili osobno na urudžbeni zapisnik na istoj adresi u zatvorenoj omotnici sa ispisanom 
adresom i navedenom naznakom „natječaj za intendanta – ne otvaraj“. 
Imenovanje se provodi prema postupku utvrđenom Zakonom o kazalištima, (Narodne novine br.71/06, 
121/13 i 26/14), na mandat u trajanju od četiri, (4), godine. 
Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave. 
Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izvršenom izboru u roku koji ne može biti dulji od četrdeset i 
pet, (45), dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. 
Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati. 
 
 

Kazališno vijeće 
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 
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Oliver Frljic 

Bozidara Adzije 15 

10000 Zagreb 

Hrvatskom narodnom kazalistu "Ivana pl. Zajca" 

Uljarska l/1 

51000 Zagreb 

Prijava 

na natjecaj za imenovanje intendanta/intendantice HNK "Ivana pl. Zajca" 

Kazalisnom vijecu 

Postovani clanovi Kazalisnog vijeca, 

prijavljujem se na natjecaj za imenovanje intendanta/intendantice HNK "Ivana pl. Zajca", te 

prilazem sljedecu dokumentaciju: 

1. zivotopis, 

2. dokaz o zavrsenom studiju Kazalisne rezije i radiofonije, te Filozofije i religijske kulture, 

3. dokaz o desetogodisnjem radnom iskustvu u kulture (Ugovor o djelu od 31. 1. 2003. za reziju u 

INK Pula te niz drugih ugovora), 

4. dokaz o znanju engleskog jezika (preslik indeksa) 
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