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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/122-72
URBROJ: 2170/01-15-00-20-49
Rijeka, 21. 12. 2020.

Gradonačelnik je 21. prosinca 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Donosi se Odluka o imenovanju stručnih povjerenstava za vrednovanje podnesenih 
prijedloga iz područja kulturnih djelatnosti: Programi kulture u zajednici, Programi za mlade i 
Manifestacije u 2021. godini, u tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka.

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, Helene Semion-Tatić,
Anne Dumičić
2. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak
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Odjel gradske uprave za kulturu
KLASA: 610-01/20-10/32
URBROJ: 2170/01-06-00-20-1
Rijeka, 14. 12. 2020.

Gradonačelniku
na donošenje

- ovdje

Predmet: Prijedlog odluke o imenovanju stručnih povjerenstava  za  vrednovanje podnesenih 
prijedloga iz područja kulturnih djelatnosti: Programi kulture u zajednici, Programi za mlade i 
Manifestacije u 2021. godini

Dokument izradile:
Helena Semion – Tatić,prof.
Anna Dumičić, dipl.iur.

Pročelnik
Ivan Šarar

                                                                    #potpis#



Obrazloženje:

Člankom 9. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke 
("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da stručno 
vrednovanje prijedloga programa pristiglih na javni Poziv provode Kulturna vijeća Grada Rijeke. 
Iznimno od navedene odredbe, stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa iz područja 
kulturnih djelatnosti iz članka 5. stavka 1. podstavka 8. (programi kulture u zajednici), podstavka 9. 
(programi za mlade) i podstavka 10. (manifestacije), zbog njihove interdisciplinarnosti i raznovrsnosti 
provode Stručna povjerenstva.

Stručna povjerenstva sastoje se od predstavnika onih Kulturnih vijeća Grada Rijeke koja su nadležna za 
područje kulturne djelatnosti u koje predloženi prijedlozi programa pripadaju, a imenuje ih Gradonačelnik 
Grada Rijeke po isteku roka za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv.

Članovi Stručnih povjerenstava imenuju se za svaku proračunsku godinu posebno.

Ove godine Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2021. godini bio 
je raspisan 30. rujna 2020. godine  i otvoren do 03. studenoga 2020. godine, do 16,00 sati.

U svrhu stručnog vrednovanja pristiglih prijava potrebno je imenovati Stručna povjerenstva.

U Stručno povjerenstvo za vrednovanje pristiglih prijava za Programe kulture u zajednici i Programe za 
mlade predlaže se imenovanje slijedećih članova:

1. JOLANDA TODOROVIĆ, kao predstavnica Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i vizualne 
      umjetnosti,
2.   ALICA KOLARIĆ, kao predstavnica Kulturnog vijeća za književnu djelatnost,
3.   DAMIR ORLIĆ, kao predstavnik Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret.

U Stručno povjerenstvo za vrednovanje pristiglih prijava za Manifestacije predlaže se imenovanje 
slijedećih članova:

1. ALICA KOLARIĆ, kao predstavnica Kulturnog vijeća za književnu djelatnost,
2. DANIJELA BAUK, kao predstavnica Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost,
3. INGEBORG FULEPP, kao predstavnica Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne 

prakse,
4. BORIS RUŽIĆ, kao predstavnik Kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost,
5. DAMIR ORLIĆ, kao predstavnik Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret.

  

Slijedom svega navedenog predlaže se da Gradonačelnik donese sljedeći

Z A K LJ U Č A K

1.  Donosi se Odluka o imenovanju stručnih povjerenstava za  vrednovanje podnesenih prijedloga 
iz područja kulturnih djelatnosti: Programi kulture u zajednici, Programi za mlade i Manifestacije u 
2021. godini, u tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka.

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



Na temelju članka 9. stavka 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/19)  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, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradonačelnik Grada Rijeke, 
___________ 2020. godine, donio je

O D L U K U 

o imenovanju stručnih povjerenstava za vrednovanje podnesenih prijedloga
iz područja kulturnih djelatnosti: Programi kulture u zajednici,

Programi za mlade i Manifestacije u 2021. godini

I.
U Stručno povjerenstvo za vrednovanje pristiglih prijava za Programe kulture u zajednici i 

Programe za mlade imenuju se slijedeći članovi:

            1.  JOLANDA TODOROVIĆ, kao predstavnica Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i vizualne 
      umjetnosti,
      2. ALICA KOLARIĆ, kao predstavnica Kulturnog vijeća za književnu djelatnost,
      3.  DAMIR ORLIĆ, kao predstavnik Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret.

II.
U Stručno povjerenstvo za vrednovanje pristiglih prijava za Manifestacije imenuju se slijedeći 

članovi:

1. ALICA KOLARIĆ, kao predstavnica Kulturnog vijeća za književnu djelatnost,
2. DANIJELA BAUK, kao predstavnica Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost,
3. INGEBORG FULEPP, kao predstavnica Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne 

prakse,
4. BORIS RUŽIĆ, kao predstavnik Kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost,
5. DAMIR ORLIĆ, kao predstavnik Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret.

III. 
Zadaće Stručnih povjerenstava iz točaka I. i II. ove Odluke utvrđene su Pravilnikom o postupku 

donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/19).

IV.
Članovi Stručnih povjerenstava iz točaka I. i II. ove Odluke imenuju se za vrednovanje prijava 

programa za Programe kulture u zajednici, Programe za mlade i Manifestacije pristiglih na Javni poziv 
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2021. godini.

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Grada 

Rijeke“.
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