REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-04/44-77
URBROJ: 2170/01-15-00-21-2
Rijeka, 22. 3. 2021.

Gradonačelnik je 22. ožujka 2021. godine donio sljedeći
zaključak
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o imenovanju člana Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca
Rijeka, u predloženom tekstu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Odboru za izbor, imenovanja i
razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Gradskom vijeću, n/r predsjednika
2. Odjel gradske uprave za kulturu,
n/r Ivana Šarara i Anne Dumičić
3. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za kulturu
KLASA: 610-01/21-10/10
URBROJ: 2170/01-06-00-21-1
Rijeka, 22. 3. 2021.
Gradonačelniku
na donošenje
- ovdje

Predmet: Prijedlog Odluke o imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog
kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

Dokument izradila:
Anna Dumičić, dipl.iur.
Pročelnik
Ivan Šarar

#potpis#

Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209 555, Faks: 209 560

www.rijeka.hr
E-mail: ivan.sarar@rijeka.hr

Obrazloženje:
Člankom 31. stavkom 1. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/13, 26/14 i
98/19) propisano je da kazališno vijeće javnog kazališta i javne kazališne družine ima pet ili sedam
članova od kojih većinu imenuje predstavničko tijelo osnivača iz reda uglednih umjetnika i radnika u
kulturi, koji nisu službenici nadležnog upravnog tijela, najmanje jedan član bira se iz redova kazališnih
umjetnika, a jedan iz redova svih zaposlenika. Ako članu vijeća iz reda kazališnih umjetnika, odnosno
zaposlenika prestane rad, prestaje mu i članstvo u vijeću.
Prema odredbama Statuta HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, kazališno vijeće ima ukupno 5 (pet)
članova od kojih većinu odnosno 3 (tri) člana imenuje predstavničko tijelo osnivača iz reda uglednih
umjetnika i radnika u kulturi, koji nisu državni službenici Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj
županiji, odnosno službenici Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. Preostala 2 (dva) člana
biraju se na način da je 1 (jedan) član predstavnik kazališnih umjetnika Kazališta, a 1 (jedan) član –
predstavnik svih zaposlenika u Kazališnom vijeću kojeg biraju zaposlenici neposrednim i tajnim
glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima jednog člana.
Mandat članovima traje 4 (četiri) godine računajući od dana konstituiranja kazališnog vijeća. S
obzirom na činjenicu da je Kazališno vijeće HNK Ivana pl. Zajca Rijeka konstituirano dana 28. siječnja
2020. godine, mandat članovima Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca Rijeka ističe 27. siječnja 2024.
godine.
Gradsko vijeće Grada Rijeke na 22. sjednici od 28. studenoga 2019. godine donijelo je Odluku o
imenovanju članova Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca Rijeka. U Kazališno vijeće imenovani su
Zrinka Kolak- Fabijan, Danijel Trinajstić i Zvonimir Peranić.
Zrinka Kolak – Fabijan razriješena je dužnosti članice Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca
Rijeka Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke od 19. prosinca 2020. godine, ali istovremeno nije
imenovan novi član Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca.
Člankom 50. stavkom 3. Statut HNK Ivana pl. Zajca propisano je da u slučaju kada članu
Kazališnog vijeća mandat prestane prije isteka vremena na koji je imenovan odnosno izabran, novom
članu Kazališnog vijeća mandat traje do isteka mandata člana Kazališnog vijeća umjesto kojeg je
imenovan, odnosno izabran.
Slijedom svega naprijed navedenog, predlaže se da se za člana Kazališnog vijeća HNK Ivana pl.
Zajca Rijeka imenuje Nikola Petković čiji životopis se nalazi u privitku ovog materijala.
Predlaže se da Gradonačelnik donese sljedeći

Z A K LJ U Č A K
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o imenovanju člana Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca Rijeka,
u predloženom tekstu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Odboru za izbor, imenovanja i
razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.
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Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/13, 26/14 i
98/19), članka 38. stavka 2. i članka 50. stavka 3. Statuta HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 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, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće
Grada Rijeke, na sjednici održanoj _______________2021. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju člana
Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta
Ivana pl. Zajca Rijeka
I.
Za člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka imenuje se
NIKOLA PETKOVIĆ.
II.
Mandat člana Kazališnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje do isteka mandata članova
Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

