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GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
- predsjedniku 

 
Na temelju odredbe članka 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene 

novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19 – pročišćeni tekst), Odbor za kulturu na 19. sjednici održanoj 
27. svibnja 2019. godine, razmatrao je materijal za 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke 
sazvanu za 30. svibnja 2019. godine pod točkama: 
3. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Gradskog kazališta lutaka Rijeka 
4. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu 
5. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2018. godinu 
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke 
10. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 
2020. i 2021. godinu 
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke 
za 2019. godinu 
12. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu 
13. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu 
19. Prijedlog pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke 
20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke 
22. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Rijeka 
23. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja moderne i suvremene 
umjetnosti  
 

Nakon rasprave Odbor je donio sljedeći 
 

z a k l j u č a k  
 

1. Predlaže se Gradskom vijeću da prihvati imenovanje Magdalene Lupi Alvir za 
ravnateljicu Gradskog kazališta lutaka Rijeka. 

2. Podržava se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke 
za 2018. godinu. 

3. Podržava se Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke 
za 2018. godinu. 

4. Podržava se Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke 
za 2019. godinu. 

5. Podržava se Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava 
spomeničke rente za 2019. godinu. 

6. U svezi Prijedloga pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba 
u kulturi Grada Rijeke, potrebno je istaknuti da je Obor za kulturu, na nizu tematskih 
sjednica tijekom 2018. i 2019. godine, zajedno s predstavnicima Odjela za kulturu, 



razmatrao načine poboljšanja donošenja Javnih potreba u kulturi. Na sjednicama su 
sudjelovali i članovi gotovo svih kulturnih vijeća. Razmatrani su svi aspekti procesa 
donošenja Javnih potreba u kulturi, brojni prijedlozi za njihovo poboljšanje, razne 
metodologije (pro)cjenjivanja programa, kao i formalno provođenje Javnoga poziva. 
Posebno je razmatran način komuniciranja, kao i izvještavanja kulturnih vijeća, s 
dionicima procesa donošenja Javnih potreba u kulturi, prijavitelja i korisnika kao i 
zainteresirane javnosti. Uočena je potreba za jasnijim propitivanjem kriterija pojedinih 
programa, njihovim (pre)oblikovanjem, kao i njihovom doprinosu u ukupnoj 
(pro)cijenjenoj vrijednosti pojedinoga programa.  

Obzirom da su zaključci navedenih razmatranja prihvaćeni, Odbor predlaže 
Gradskome vijeću da prihvati Prijedlog pravilnika o postupku donošenja Programa 
javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. 

7. Podržava se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju kulturnih vijeća 
Grada Rijeke. 

8. Podržava se Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut 
Gradske knjižnice Rijeka, uz stajalište Odbora da je u članku 16. stavku 7. Statuta riječi: 
„Ako su istaknuta dva kandidata“ potrebno zamijeniti riječima: „Ako je istaknuto više 
kandidata“, sve s obzirom na činjenicu da je u kontekstu novih odredbi članka 16. 
Statuta moguće da bude istaknuto više kandidata za predsjednika Upravnog vijeća, pa 
je potrebno predvidjeti i normirati i tu mogućnost. 

9. Podržava se Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut 
Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, uz stajalište Odbora da je u članku 17. stavku 
6. Statuta riječi: „Ako su istaknuta dva kandidata“ potrebno zamijeniti riječima: „Ako je 
istaknuto više kandidata“, sve s obzirom na činjenicu da je u kontekstu novih odredbi 
članka 17. Statuta moguće da bude istaknuto više kandidata za predsjednika Upravnog 
vijeća, pa je potrebno predvidjeti i normirati i tu mogućnost. 

 
Odbor nije donio zaključak o podržavanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o 

uvođenju Riznice Grada Rijeke, o podržavanju Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna 
Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, kao ni zaključak o 
podržavanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Rijeke za 2019. godinu. Prilikom glasovanja o podržavanju tih prijedloga, članovi 
Odbora glasovali su sa 2 glasa za i 2 glasa suzdržana. 
 

Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća određen je mr.sc. Zvonimir Peranić, 
predsjednik Odbora. 
 
 

 
Predsjednik Odbora 

 
mr.sc. Zvonimir Peranić,v.r. 

 
 


