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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/141-55
URBROJ: 2170/01-15-00-19-10
Rijeka, 12. 11. 2019.

Gradonačelnik je 12. studenog 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Donosi se Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za vrednovanje pristiglih 
prijedloga za dodjelu likovne nagrade Ivo Kalina, u predloženom tekstu.

2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Odluke iz točke 1. ovog zaključka objavi u „Službenim 
novinama Grada Rijeke“.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za kulturu,
n/r Ivana Šarara, Plamene Šarlije, Anne Dumičić
2. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak
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Obrazloženje:

Odlukom o likovnoj nagradi Ivo Kalina ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 49/11 i 
46/12, u daljnjem tekstu: Odluka) određeni su uvjeti, postupak, način dodjele te visina likovne nagrade 
Ivo Kalina koja se dodjeljuje za najbolju likovnu izložbu na području suvremene umjetnosti održanu 
tijekom godine u galerijskim i javnim prostorima na području grada Rijeke. Nagrada se dodjeljuje svake 
druge godine. Posljednji je put nagrada dodijeljena 2017. godine i to za ostvarenja u 2015. i 2016. 
godini.

Odlukom Gradonačelnika od 15. prosinca 2015. godine imenovano je Stručno povjerenstvo koje je 
predložilo dodjeljivanje Nagrade u 2017. godini za ostvarenja u 2015. i 2016. godini. Navedenom 
Stručnom povjerenstvu mandat je istekao te je potrebno imenovati nove članove Stručnog povjerenstva 
za potrebe raspisivanja javnog poziva za dodjelu spomenute nagrade za ostvarenja u 2017. i 2018. 
godini. 

Odredbom članka 8. Odluke određeno je da je za stručno vrednovanje pristiglih prijedloga zaduženo 
Stručno povjerenstvo sastavljeno od pet članova, i to po jednog predstavnika Grada Rijeke, Muzeja 
moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka, Društva 
povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja iz Rijeke (udruga je u međuvremenu 
promijenila naziv u Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke) i Akademije primijenjenih umjetnosti 
Sveučilišta u Rijeci. Stručno povjerenstvo imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke.

Stručno povjerenstvo će po svom imenovanju i raspisivanju javnog poziva, pregledati pristigle prijedloge, 
utvrditi da li su prijedlozi potpuni i eventualno zatražiti od predlagatelja dopune te ocijeniti pristigle 
prijave. Po ocjeni prijedloga, Stručno povjerenstvo će utvrditi prijedlog za dodjelu Nagrade kojeg će 
uputiti Gradonačelniku Grada Rijeke u čijoj je nadležnosti donošenje konačne odluke o dodjeli Nagrade.   

Slijedom navedenog, Odjel gradske uprave za kulturu predlaže sljedećih 5 (pet) članova Stručnog 
povjerenstva za vrednovanje pristiglih prijedloga za dodjelu likovne nagrade Ivo Kalina, i to:  

1.  Siniša Majkus, prof. art.– za predsjednika, predstavnik Akademije primijenjenih umjetnosti Rijeka;
2.  Ema Makarun, mag. hist. art et educ.hist. – za članicu, predstavnica Društva povjesničara 
     umjetnosti Rijeke (ranije Društvo povjesničara umjetnosti Istre, Rijeke i Hrvatskog primorja);
3.  Dražen Filipović Pegla – za člana, predstavnik Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka;
4. Kora Girin, povjesničarka umjetnosti – za članicu, predstavnica Muzeja moderne i suvremene 
umjetnosti Rijeka;
5. Plamena Šarlija, prof. - za članicu, predstavnica Grada Rijeke. 

Predlaže se da se Stručno povjerenstvo imenuje na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine, počevši od 
dana imenovanja, koje će u svom mandatu vrednovati pristigle prijedloge na Javni poziv za dodjelu 
Nagrade za ostvarenja u 2017. i 2018. godini. 

Slijedom svega iznesenog, predlaže se da Gradonačelnik  Grada Rijeke donese sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Donosi se Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za vrednovanje pristiglih 
prijedloga za dodjelu likovne nagrade Ivo Kalina, a prema predloženom tekstu.



Na temelju odredbe članka 8. stavka 3. Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 49/11 i 46/12) i 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), Gradonačelnik Grada Rijeke na sjednici održanoj dana 
___________ 2019. godine donio je

ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za vrednovanje

pristiglih prijedloga za dodjelu likovne nagrade Ivo Kalina

I.
U Stručno povjerenstvo za vrednovanje pristiglih prijedloga za dodjelu likovne nagrade Ivo Kalina (u 
daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo), imenuju se:
1.  Siniša Majkus, prof. art.– za predsjednika, predstavnik Akademije primijenjenih umjetnosti Rijeka;
2.  Ema Makarun, mag. hist. art et educ.hist. – za članicu, predstavnica Društva povjesničara  
     umjetnosti Rijeke;
3.  Dražen Filipović Pegla – za člana, predstavnik Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka;
4. Kora Girin, povjesničarka umjetnosti – za članicu, predstavnica Muzeja moderne i suvremene 
umjetnosti Rijeka;
5. Plamena Šarlija, prof. - za članicu, predstavnica Grada Rijeke. 

II.
Zadaće Stručnog povjerenstva utvrđene su Odlukom o likovnoj nagradi Ivo Kalina ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 49/11 i 46/12).

III.
Stručno povjerenstvo imenuje se na razdoblje od dvije godine.

IV. 
Članovima Stručnog povjerenstva, osim predstavnice Grada Rijeke i Muzeja moderne i suvremene 
umjetnosti, isplatit će se naknada u iznosu od 3.000,00 kuna bruto, prema nalogu pročelnika Odjela 
gradske uprave za kulturu.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


	055 10 Kalina_2019
	055 10 Kalina_2019.doc

	Kalina 2019 - odluka povjerenstva
	Kalina 2019 - odluka povjerenstva.doc




