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Prijedlozi odluka o razrješenju i imenovanju članova kulturnih vijeća Grada 
Rijeke: 
 
a) Prijedlog odluke o razrješenju članice i imenovanju člana Kulturnog vijeća 
za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za 
dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke 
c) Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Kulturnog vijeća 
za glazbenu djelatnost Grada Rijeke 
d) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Kulturnog vijeća za 
muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke 
e) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za 
nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost Grada Rijeke 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
Rijeka, 16. 4. 2019. 

 
 

 Gradsko vijeće Grada Rijeke 
 n/r predsjednika Andreja Poropata  

 

 

 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-

pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje A) Prijedlog 
odluke o razrješenju članice i imenovanju člana Kulturnog vijeća za audiovizualnu 
djelatnost Grada Rijeke; B) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog 
vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke; C) Prijedlog odluke o razrješenju 
člana i imenovanju članice Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost Grada Rijeke; D) 
Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Kulturnog vijeća za muzejsku 
djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke; E) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju 
članice Kulturnog vijeća za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost Grada Rijeke. 
 
 Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene 

novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i „Službene novine Grada 

Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada 

Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Ivana Šarara, pročelnika Odjela gradske uprave za 

kulturu. 

 

GRADONAČELNIK 
mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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a) Obrazloženje 
Prijedloga odluke o razrješenju članice i imenovanju člana Kulturnog vijeća za 

audiovizualnu djelatnost 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. 

 
 Međutim, ukupno 6 (šest) članova kulturnih vijeća Grada Rijeke podnijelo je zahtjeve za 

razrješenjem iz osobnih razloga, a 1 (jedan) član Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost, Ivica 
Vrkić je nažalost preminuo. 
 

 U Kulturnom vijeću za audiovizualnu djelatnost 1 (jedna) članica (Ines Volf) podnijela je 
zahtjev za razrješenjem iz osobnih razloga.  

 
 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 poznavanjem područja kulture i umjetnosti kojima se bavi Vijeće može 
pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano. 

 
 S obzirom na činjenicu da se radi o većem broju članova kulturnih vijeća Grada Rijeke koji 

su zatražili razrješenje, Odjel gradske uprave za kulturu odlučio je objaviti na web stranici Grada 
Rijeke javni Poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća Grada Rijeke kojim su pozvane institucije 
i udruge iz područja kulture i umjetnosti da u ostavljenom roku (do 22. ožujka 2019. godine) 
podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za imenovanje članova kulturnih vijeća Grada 
Rijeke. 

 
 Na predmetni javni Poziv, za Kulturno vijeće za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke, 

pristigao je 1 (jedan) prijedlog kako slijedi: 
 
Predlagatelj Kandidat 

1. Art-kino Boris Ružić 
 

Odjel gradske uprave za kulturu predlaže da se za člana Kulturnog vijeća za audiovizualnu 
djelatnost  Grada Rijeke imenuje Boris Ružić. 
 

Dr.sc. Boris Ružić zaposlen je od 2012. godine na Odsjeku za kulturalne studije pri 
Filozofskom fakultetu u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, u suradničkom zvanju asistenta, a od 2018. 
godine kao poslijedoktorand koji je, osim provođenja znanstveno-istraživačkog rada u polju filma, 
vizualnih umjetnosti i kulturalnih studija, angažiran kao nastavnik na trima predmetima na 
preddiplomskom i diplomskom studiju pri Odsjeku za kulturalne studije.  
Objavio je više znanstvenih i stručnih radova iz pola vizualnih studija i filma, kao i znanstvenu 
knjigu u koautorstvu sa Sašom Stanićem („Fragmenti slike svijeta: kritička analiza suvremene 
filmske i medijske produkcije“), te je sudjelovao na više desetaka znanstvenih konferencija iz 
srodnih područja diljem svijeta. Regularni je član ili predsjednik različitih filmskih žirija, te stipendist 
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za istraživačke boravke u Velikoj Britaniji 2015. i 2018. godine iz područja filma i vizualnih 
umjetnosti. U domeni medija i vizualnih studija, Boris Ružić bio je vanjski suradnik, urednik i autor 
na Trećem programu Hrvatskog radija u trajanju od sedam godina, te urednik izdanja časopisa 
Libra Libera iz područja vizualnih studija i novih medija.  

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.  
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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, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 
sjednici održanoj  ______________2019. godine donijelo je 
 

 
ODLUKU 

o razrješenju članice i imenovanju člana 
Kulturnog vijeća  za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke   

 
I. 

 
Razrješuje se INES VOLF dužnosti članice Kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost 

Grada Rijeke. 
 

II. 
 

Za člana Kulturnog vijeća za  audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke imenuje se BORIS 
RUŽIĆ. 
 

III. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
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b) Obrazloženje 
Prijedloga odluke o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za dramsku 

umjetnost, ples i pokret 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. 

 Međutim, ukupno 6 (šest) članova kulturnih vijeća Grada Rijeke podnijelo je zahtjeve za 
razrješenjem iz osobnih razloga, a 1 (jedan) član Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost, Ivica 
Vrkić je nažalost preminuo. 
 

 U Kulturnom vijeću za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke 1 (jedna) članica (Una 
Bauer) podnijela je zahtjev za razrješenjem iz osobnih razloga.  

 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 poznavanjem područja kulture i umjetnosti kojima se bavi Vijeće može 
pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano. 

 S obzirom na činjenicu da se radi o većem broju članova kulturnih vijeća Grada Rijeke koji 
su zatražili razrješenje, Odjel gradske uprave za kulturu odlučio je objaviti na web stranici Grada 
Rijeke javni Poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća Grada Rijeke kojim su pozvane institucije 
i udruge iz područja kulture i umjetnosti da u ostavljenom roku (do 22. ožujka 2019. godine) 
podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za imenovanje članova kulturnih vijeća Grada 
Rijeke. 

 Na predmetni javni Poziv, za Kulturno vijeće za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada 
Rijeke, pristiglo je ukupno 3 (tri) prijedloga kako slijedi: 

Predlagatelj Kandidat 
1. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Maša Kolar 
2. Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA 

 
Nika Krajnović 

3. Drugo more Agata Junika 
 

Odjel gradske uprave za kulturu predlaže da se za člana Kulturnog vijeća za dramsku 
umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke imenuje Maša Kolar. 
 

Plesna umjetnica Maša Kolar rođena je 1973. u Zagrebu. Školu suvremenog plesa Ane 
Maletić završila je u Zagrebu a flamansku plesnu akademiju Vlaamse Dansacademie pohađala je 
u Bruggeu, (Belgija). Profesionalnu plesačku karijeru započinje 1986. godine u zagrebačkom 
Kazalištu Komedija, a nastavlja 1992. godine u njemačkom Baletu u Dresdenu gdje 1995. godine 
dobiva status solistice. Godine 1997. nagrađena je prestižnom Nagradom Mary Wigman za 
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posebna plesna dostignuća u koreografijama Johna Neumeiera, Stephana Thossa i Matsa Eka.  
Od 1998. angažirana je u Thoss TanzKompanie u Kielu (Njemačka), a 2001. godine s istom 
kompanijom seli u Hannover. U ulozi Carmen, u koreografiji Matsa Eka, gostovala je s lyonskim 
Baletom u Aziji. Od 2000. godine surađuje s Queensland baletom u Brisbaneu (Australija). U 2005, 
2006. i 2008. predavala je na Sveučilišnoj plesnoj akademiji u Stockholmu (Švedska) i na 
Sveučilišnoj plesnoj akademiji u Interlochenu (SAD), asistirala je u Aalto baletu u Essenu 
(Njemačka). Vodila je plesne radionice u Japanu, Njemačkoj, Hrvatskoj, Portugalu, Sloveniji, Srbiji i 
Australiji. Godine 2007. postala je članicom Aterballetta u Italiji, gdje je radila s koreografima 
Maurom Bigonzettijem, Ohadom Naharinom, Marcom Goeckom, Ginom Patterson, Andréom 
Mesquitom i Walterom Matteiniem. Od 2006. godine zaposlena je u Učilištu Zagrebačkog kazališta 
mladih kao plesna pedagoginja i koreografkinja, nastavljajući I međunarodnu karijeru kao slobodna 
plesna umjetnica. Za Balet Narodnog pozorišta u Beogradu sa Zoranom Markovićem 
koreografirala je balet Interval, a za Bitef Dance Company balet Otelo te samostalno Don Juana. U 
Zagrebu producira, koreografira i izvodi The Memory of Water, Merry Christmas for Naughty 
Kids, Trijada i Alie.  Za Nacionalni balet mladih u Hamburgu koreografirala je tri kratke koreografije, 
za balet HNK Ivana pl. Zajc predstavu Pour homme et femme i Macbeth, Bolero za balet HNK u 
Zagrebu a Allegro za balet HNK u Splitu. 
Dobitnica je: Nagrade hrvatskoga glumišta, 2008. godine, Nagrade kritičarskog stola za izvanrednu 
plesačku izvedbu u Austinu (SAD), Nagrade za izvanrednu plesačku izvedbu i Nagrade publike za 
koreografiju u predstavi BoNet, Kopenhagen, 2010. godine, Produkcijske nagrade 27. i 30. tjedna 
suvremenog plesa za predstave BoNeT i The Memory of Water, 2010. i 2013. godine, Strukovne 
nagrade UPUH-a, 2010. godine i nagrade Olga Orlova HNK Ivana pl. Zajca 2013. i Boris 
Papandopulo HNK Ivana pl. Zajca za Balet Macbeth 2018. Godine. Od 2017. godine je 
Ravnateljica  Baleta u HNK Ivana pl. Zajca. 

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.  
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 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, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 
sjednici održanoj  ______________  2019. godine donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o razrješenju i imenovanju članice 

Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke   
 
 
I. 

 
Razrješuje se UNA BAUER dužnosti članice Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i 

pokret Grada Rijeke. 
 
 

II. 
 

Za članicu Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke imenuje se 
MAŠA KOLAR. 
 
 

III. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
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c) Obrazloženje  
Prijedloga odluke o razrješenju člana i imenovanu članice Kulturnog vijeća za  

glazbenu djelatnost 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. 

 Međutim, ukupno 6 (šest) članova kulturnih vijeća Grada Rijeke podnijelo je zahtjeve za 
razrješenjem iz osobnih razloga, a 1 (jedan) član Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost, Ivica 
Vrkić je nažalost preminuo. 

 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 poznavanjem područja kulture i umjetnosti kojima se bavi Vijeće može 
pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano. 

 S obzirom na činjenicu da se radi o većem broju članova kulturnih vijeća Grada Rijeke koji 
su zatražili razrješenje, Odjel gradske uprave za kulturu odlučio je objaviti na web stranici Grada 
Rijeke javni Poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća Grada Rijeke kojim su pozvane institucije 
i udruge iz područja kulture i umjetnosti da u ostavljenom roku (do 22. ožujka 2019. godine) 
podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za imenovanje članova kulturnih vijeća Grada 
Rijeke. 

 Na predmetni javni Poziv, za Kulturno vijeće za glazbenu djelatnost, pristiglo je ukupno  4 
(četiri) prijedloga kako slijedi: 

Predlagatelj Kandidat 
1. Udruga Maraton Žanil Tataj 
2. Novi list d.d. Danijela Bauk 
3. Hrvatska glazbena unija – podružnica 

Rijeka 
Zoran Prodanović 

4. Udruga Diston Voljen Korić 
 

Odjel gradske uprave za kulturu predlaže da se za člana Kulturnog vijeća za glazbenu 
djelatnost Grada Rijeke imenuje Danijelu Bauk. 
 

Danijela Bauk je rođena u Rijeci 31. kolovoza 1979. godine. Nakon završene osnovne 
škole upisuje Prvu riječku hrvatsku gimnaziju, a potom i Studij komunikologije na Sveučilištu u 
Trstu. U Novom listu radi od 2004. prvo kao honorarac, a potom od 2008. i kao stalno zaposlena.  
Novinarsku karijeru u Novom listu započinje u rubrici Kultura, no  vrlo brzo prelazi u rubriku Mozaik 
gdje odmah preuzima praćenje riječke glazbene scene, s posebnim naglaskom na rock scenu. 
Krajem 2008. godine osmišljava i realizira poseban prilog o 30. godišnjici Ri Rocka u potpunosti 
posvećenog tom najdugovječnijem rock festivalu u Hrvatskoj, a 2009. postaje urednica rubrike 
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Fokus (današnji Mozaik) te počinje suradnju u Nedjeljnom broju Novog lista. U lipnju 2015. 
pokreće mjesečni prilog Novog lista, magazin o urbanoj kulturi Rif.  
Osim kao glavni i odgovorni urednik Rifa, u njemu sudjeluje i kao autor intervjua i tekstova.  
Rif odmah po pokretanju kao mjesečni tiskani prilog Novog lista, ima i poseban podportal koji na 
dnevnoj razini donosi vijesti i najave svih važnih koncerta. Dio je glasačkog tijela za diskografsku 
nagradu Porin, te član žirija nezavisne novinarske glazbene nagrade Rock&Off.  

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.  
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 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, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 
sjednici održanoj  ______________  2019.  godine donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o razrješenju člana i imenovanju članice 

Kulturnog vijeća  za glazbenu djelatnost Grada Rijeke   
 
 
I. 

 
Razrješuje se IVICA VRKIĆ dužnosti člana Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost Grada 

Rijeke. 
 
 

II. 
 

Za članicu Kulturnog vijeća za  glazbenu djelatnost Grada Rijeke imenuje se DANIJELA 
BAUK. 
 
 

III. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
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d) Obrazloženje  

Prijedloga odluke o razrješenju i imenovanju članova Kulturnog vijeća za muzejsku 
djelatnost i likovnu umjetnost 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. 

 Međutim, ukupno 6 (šest) članova kulturnih vijeća Grada Rijeke podnijelo je zahtjeve za 
razrješenjem iz osobnih razloga, a 1 (jedan) član Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost, Ivica 
Vrkić je nažalost preminuo. 
 

 U Kulturnom vijeću za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke 3 (tri) članice 
(Vana Gović, Sabina Sabolović i Nika Rukavina) podnijele su zahtjeve za razrješenjem iz osobnih 
razloga.  

 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 poznavanjem područja kulture i umjetnosti kojima se bavi Vijeće može 
pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano. 

 S obzirom na činjenicu da se radi o većem broju članova kulturnih vijeća Grada Rijeke koji 
su zatražili razrješenje, Odjel gradske uprave za kulturu odlučio je objaviti na web stranici Grada 
Rijeke javni Poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća Grada Rijeke kojim su pozvane institucije 
i udruge iz područja kulture i umjetnosti da u ostavljenom roku (do 22. ožujka 2019. godine) 
podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za imenovanje članova kulturnih vijeća Grada 
Rijeke. 

 Na predmetni javni Poziv, za Kulturno vijeće za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost 
Grada Rijeke,  pristiglo je ukupno 4 (četiri) prijedloga kako slijedi: 

Predlagatelj Kandidat 
1. Muzej moderne i suvremene umjetnosti Vilma Bartolić 
2. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika 

Rijeka 
Damir Božić  

3. Drugo more Tevž Logar 
4. Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke Jolanda Todorović 

 
Odjel gradske uprave za kulturu predlaže da se za članove Kulturnog vijeća za muzejsku 

djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke imenuju Vilma Bartolić, Jolanda Todorović i Damir 
Božić. 
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Vilma Bartolić diplomirala je povijest umjetnosti i francuski jezik i književnost na 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2007. godine zaposlena je u Muzeju moderne i suvremene 
umjetnosti u Rijeci. Stručni ispit za muzejsko zvanje Kustosa položila 2007., a zvanje Viši kustos 
stekla 2013. godine. Voditeljica je Zbirke slikarstva, Zbirke crteža i specijalizirane zbirke Slavko 
Grčko. Autorica je većeg broja studijskih i tematskih izložbi kojima se istražuje i problematizira 
zbirka MMSU-a te niza samostalnih izložbi suvremenih hrvatskih umjetnika. Područje posebnog 
interesa vezano je uz slikarstvo i crtež 20. i 21. stoljeća te suvremenu muzejsku praksu s čime je 
povezano i sudjelovanje na različitim edukativnim programima nacionalnog i međunarodnog 
karaktera. U Muzeju je realizirala 25 izložbenih programa, održala brojna vodstava kroz izložbu te 
niz predavanja o muzejskoj struci. Članica je Hrvatskog muzejskog društva i ICOM-a. 
 

Jolanda Todorović diplomirala je povijest umjetnosti i sociologiju na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu te je nakon toga stekla zvanje kustosa u Muzejskom dokumentacijskom 
centru. Od 1984. do 1994. radila je na poslovima kustosa i voditelja galerijskih programa, a od 
1990. do 1994. bavila se je likovnom kritikom. Od 1994. do 2007. bila je zaposlena na radnom 
mjestu Stručnog suradnika za muzejsku, galerijsku i ostale likovne djelatnosti, a od 2007. kao 
Voditeljica Službe za koordinaciju programa u HKD-u, Filodrammatici i Galeriji Kortil u Gradu Rijeci 
. Posljednjih dvanaest godina radi kao predavač kolegija Muzejsko-galerijska praksa na 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.  
U svom profesionalnom radu stekla je široko iskustvo i kompetencije na različitim radnim mjestima 
od zvanja kustosa u muzejskoj instituciji, voditelja galerijskih programa, pisanju likovnih kritika u 
medijima do poslova službenika na području kulture u javnoj upravi, Kontinuirano je aktivna u 
nevladinom sektoru članstvom i djelovanjem u strukovnim udrugama, te uključivanjem u brojne 
aktivnosti i edukativne procese vezane za civilni sektor. 
 
 Damir Božić diplomirao je kiparstvo u klasi profesora Josipa Diminića na Filozofskom 
fakultetu  u Rijeci. Od 1996. godine član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka, a 1999. 
godine stječe status samostalnog umjetnika-slikara pri Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika. 
Izlagačkim djelovanjem bavi se od 1990. godine. Imao je osam samostalnih i oko šezdeset skupnih 
izložbi.  Dobitnik je tri međunarodne nagrade za slikarstvo. Sudjelovao je i pohađao mnoge stručne 
radionice i likovne kolonije u Hrvatskoj i inozemstvu. Devedesetih godina sudjeluje u osnivanju i 
djelovanju Kluba mladih likovnih umjetnika pri Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci. 
Od 1991. godine djeluje kao vanjski suradnik zagrebačkog Zavoda za restauriranje umjetnina. 
Sudjelovao je na istraživanju i zaštiti vrijedne spomeničke baštine u Istri, Zagrebu i Rijeci.  Radio je 
na izradi kazališnih scenografija i  grafičkoj izradi naslovnica za knjige. Od 2000. godine djeluje kao 
profesor likovne skupine predmeta pri Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci. Nagrađivan za 
pedagoško  likovno djelovanje na lokalnoj  i državnoj razini.   

Članovima koji budu imenovani ovom Odlukom, mandati će, sukladno članku 5. stavku 3. 
Odluke, trajati do isteka mandata članova umjesto kojeg su imenovani odnosno do 29. ožujka 
2021. godine.  
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 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, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 
sjednici održanoj  ______________ 2019.  godine donijelo je 

 
ODLUKU 

o razrješenju i imenovanju članova 
Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke 

 
I. 

 
Razrješuju se VANA GOVIĆ, SABINA SABOLOVIĆ i NIKA RUKAVINA dužnosti članica 

Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke. 
 

II. 
 

Za članove Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke 
imenuju se VILMA BARTOLIĆ, JOLANDA TODOROVIĆ i DAMIR BOŽIĆ. 
 

III. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
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e) Obrazloženje 
Prijedloga odluke o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za nakladničku, 

knjižnu i knjižničnu djelatnost 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. 

 Međutim, ukupno 6 (šest) članova kulturnih vijeća Grada Rijeke podnijelo je zahtjeve za 
razrješenjem iz osobnih razloga, a 1 (jedan) član Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost, Ivica 
Vrkić je, nažalost, preminuo. 
 
 U Kulturnom vijeću za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost Grada Rijeke 1 (jedna) 
članica (Lea Lazzarich) podnijela je zahtjev za razrješenjem iz osobnih razloga.  

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 poznavanjem područja kulture i umjetnosti kojima se bavi Vijeće može 
pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano. 

Dana 03. travnja 2019. godine objavljen je javni Poziv za predlaganje 1 (jednog) člana 
Kulturnog vijeća Kulturnog vijeća za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost Grada Rijeke koji je 
bio otvoren do 10. travnja 2019. godine. 

Na predmetni javni Poziv pristiglo je ukupno 2 (dva) prijedloga kako slijedi: 

Predlagatelj Kandidat 
5. Gradska knjižnica Rijeka  Alica Kolarić 
6. Tinta 910 Kristina Posilović 

 
Odjel gradske uprave za kulturu predlaže da se za člana Kulturnog vijeća za nakladničku, 

knjižnu i knjižničnu djelatnost Grada Rijeke imenuje Alica Kolarić. 
 

Alica Kolarić je kandidatkinja Gradske knjižnice Rijeka koja u Gradskoj knjižnici Rijeka radi 
već osamnaest godina. Svojim profesionalnim radom i angažmanom razvidnom iz životopisa 
priloženog u prijavi, pokazala je da će iskustvom, stručnošću, odgovornošću i profesionalnošću 
sigurno doprinijeti kvalitetnom radu Kulturnog vijeća za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost.  
 
Skraćeni životopis: 
Radno iskustvo: Koordinator knjižničnih usluga, Voditelj poslovanja ogranaka, Diplomirani 
knjižničar, Školski knjižničar, Tečaj poticanja čitanja među djecom i mladeži u digitalnom 
okruženju. Članica Nadzornog odbora Knjižničarskog društva Rijeka te članica Komisije za 
knjižnične usluge za djecu i mladež. 
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Formalno obrazovanje: Doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija, Diplomirani 
bibliotekar, prof. filozofije i dipl. komparatist književnosti.  
Neformalno obrazovanje: Pravo u svakodnevnici, Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, Seminar za 
voditelje debatnog kluba. 

 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.  
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 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, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 
sjednici održanoj ______________ 2019. godine donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o razrješenju i imenovanju članice 

Kulturnog vijeća za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost Grada Rijeke 
 
I. 
 

Razrješuje se LEA LAZZARICH dužnosti članice Kulturnog vijeća za nakladničku, knjižnu i 
knjižničnu djelatnost Grada Rijeke. 
 

II. 
 

Za članicu Kulturnog vijeća za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost Grada Rijeke 
imenuje se ALICA KOLARIĆ. 
 

III. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 


