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Prijedloga odluke o razrješenju člana i imenovanju članice
                          Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke

Člankom 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 15/12, 5/13 i 33/13) propisano je da: 

- članove kulturnih vijeća imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke na vrijeme od četiri godine (stavak 
1.);

- Gradsko vijeće Grada Rijeke može razriješiti članove kulturnog vijeća i prije isteka vremena na 
koje su imenovani, i to na osobni zahtjev, ako neopravdano ne prisustvuju sjednicama Vijeća, 
odnosno na pisani zahtjev ovlaštenih predlagatelja (stavak 2.);

- u slučaju razrješenja člana kulturnog vijeća i prije isteka vremena na koje je imenovan, novog 
člana kulturnog vijeća Gradskom vijeću Grada Rijeke predlaže Gradonačelnik na temelju 
prijedloga Odjela gradske uprave za kulturu te mu mandat traje do isteka mandata člana 
kulturnog vijeća umjesto kojeg je imenovan (stavak 3.).

Kulturna vijeća Grada Rijeke imenovana su na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 9. ožujka 2017. 
godine na vrijeme od četiri godine počevši od 29. ožujka 2017. godine.

Dana 02. lipnja 2017. godine član Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke Kristian Novak 
podnio je zahtjev za razrješenjem na osobni zahtjev iz razloga što je izabran za člana Vijeća za knjižnu, 
nakladničku i knjižarsku djelatnost Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Postupak imenovanja novog člana kulturnog vijeća propisan je člankom 5. stavkom 3. Odluke o osnivanju 
kulturnih vijeća Grada Rijeke na način da Gradonačelnik (na temelju prijedloga Odjela gradske uprave za 
kulturu) predlaže Gradskom vijeću Grada Rijeke imenovanje novog člana. Pritom, za člana kulturnog 
vijeća može biti predložen kulturni djelatnik i umjetnik koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznava-
njem područja kulture i umjetnosti kojima se bavi Vijeće može pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je 
Vijeće osnovano.

Članu koji bude imenovan ovom Odlukom, mandat će sukladno članku 5. stavku 3. Odluke trajati do 
isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovan odnosno do 29. ožujka 2021. godine.

Slijedom svega navedenoga, Odjel gradske uprave za kulturu predlaže da se za članicu Kulturnog vijeća 
za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke imenuje VANESA BEGIĆ uz obrazloženje kako slijedi:

Vanesa Begić rođena je 25. lipnja 1973. godine. Diplomirala je talijanski jezik i književnost na 
Pedagoškom fakultetu u Puli, a magistrirala književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na temu 
"Žensko pjesništvo talijanske nacionalne zajednice u drugoj polovini XX. stoljeća". Završila je 
poslijediplomski specijalistički studij prevođenja u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti na Sveučilištu 
Jurja Dobrile u Puli.

Objavila je knjige Quelle dei versi (Mara, Pula 2002.), koja je zapravo publicistički oblikovana inačica 
njezina magistarskoga rada, Suvremena književnost za djecu u Istri (vlastita naklada, 2012.) i Quo vadis 
– promišljanja o svakodnevici (Pula, 2015.). Bavi se književnom kritikom, pedagoškim radom, 
prevođenjem i programima vezanim uz kulture u doticaju. Zaposlena je u dnevniku Glas Istre kao 
novinar-urednik. Objavljivala u časopisima Nova Istra, La Battana, Književna Rijeka, Kaj, Nagnuća, Riječi 
(Sisak), Kruh i ruže, Most/The Bridge, Sapho, Republika, Riječi (Distrikt Brčko), Dubrovnik i drugima. Za 
prijevod na hrvatski poznatog djela Itala Sveva Senilità, pod naslovom Mlada starost, dobila je posebno 
priznanje na međunarodnome natječaju "Umberto Saba" u Trstu 2006. godine, gdje je dvije godine 
kasnije dobila i nagradu za prijevod na talijanski knjige pjesama Diane Rosandić „Golubica mira“ zajedno 
s Giacomom Scottijem. Do sada je prevela 28 knjiga (Antonio Fogazzaro Malombra, Luigi Pirandello I 
quaderni di Serafino Gubbio operatore - Snima se, Riječko-istarske priče Diega Zandela i druge.

Slijedom svega navedenog predlaže se da Gradonačelnik donese sljedeći



Z  A  K  L J  U  Č  A  K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Kulturnog vijeća za 
knjigu i nakladništvo Grada Rijeke, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka  prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 
razmatranje i usvajanje.



          Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 15/12, 5/13 i 33/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10  i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke“ broj 
7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj  ______________  
2017.  godine donijelo je

ODLUKU
o razrješenju člana i imenovanju članice

Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke  

I.

             Razrješuje se KRISTIAN NOVAK dužnosti člana Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada 
Rijeke.

II.

             Za članicu Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke imenuje se VANESA BEGIĆ.

III.

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


	KV nakladnička - Novak i Begić.doc

		2017-08-16T13:47:08+0200
	IVAN ŠARAR




