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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-04/36-76
URBROJ: 2170/01-15-00-21-21
Rijeka, 16. 3. 2021.

Gradonačelnik je 16. ožujka 2021. godine donio sljedeći
zaključak
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeke, u predloženom
tekstu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuju se Gradskom vijeću 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, Helene Semion-Tatić,
Vlaste Linić, Anne Dumičić
3. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić
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Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorskogoranske 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, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću
Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje Prijedlog odluke o imenovanju kulturnih
vijeća Grada Rijeke.
Na temelju članka 66. stavka 3. 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, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)
za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuju se mr.sc. Vojko
Obersnel i Ivan Šarar, pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu.
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Gradonačelniku
na donošenje
- ovdje

Predmet: Prijedlog odluke o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeke

Dokument izradile:
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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
Zakonom o kulturnim vijećima (“Narodne novine” broj 48/04, 44/09 i 68/13) propisano je obvezno
osnivanje kulturnih vijeća na lokalnoj razini na području županija, Grada Zagreba i gradova koji imaju više
od 20.000,00 stanovnika. Kulturna vijeća na lokalnoj razini osnivaju se aktom o osnivanju koji utvrđuje
djelokrug, broj i mandat članova vijeća, postupak izbora, imenovanja i razrješenja članova, zadaće, način
rada i odlučivanja vijeća sukladno Zakonu o osnivanju kulturnih vijeća, a koji donose predstavnička tijela.
Odlukom o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske
županije" broj 15/12, 5/13, 33/13 i 13/19) određeno je da su kulturna vijeća osnovana radi:
- predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu
Grada Rijeke,
- ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i
umjetnost te
- sudjelovanja u utvrđivanju kulturne politike i mjera za njihovo provođenje.
U ostvarivanju svojih zadaća kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za
kulturu pri izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovo financiranje, sudjeluju
u utvrđivanju kulturne politike Grada Rijeke i u tu svrhu daju stručne podloge i mišljenja Odjelu. Vijeća na
zahtjev Odjela raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima daju pisana mišljenja i
prijedloge.
S obzirom na to da dana 28. ožujka 2021. godine istječe mandat sadašnjim članovima kulturnih
vijeća Grada, Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke je dana 05. veljače 2021. godine uputio
Javni poziv za predlaganje novih članova kulturnih vijeća Grada Rijeke institucijama i udrugama iz
područja umjetnosti i kulture, koje su bile dužne podnijeti pisane i obrazložene prijedloge kandidata za
članove kulturnih vijeća za:
– glazbenu djelatnost,
– dramsku umjetnost, ples i pokret,
– audiovizualnu djelatnost,
– književnu djelatnost,
– muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti,
– inovativne umjetničke i kulturne prakse,
– zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.
Poziv za podnošenje prijedloga bio je otvoren do 20. veljače 2021. godine.
Na objavljeni poziv odazvala su se sveukupno 37 predlagača koji su predložili 41 kandidata.
Za članove kulturnih vijeća mogli su biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim
dostignućima i poznavanjem pojedinih područja kulture i umjetnosti mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva
zbog kojih je Vijeće osnovano.
Sukladno članku 3. stavku 1. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke kulturna vijeća imaju po 3
(tri) člana, a imenuje ih Gradsko vijeće na vrijeme od četiri godine (članak 5. stavak 1. cit. Odluke).
Predsjednika i potpredsjednika Vijeća biraju članovi Vijeća između sebe na prvoj sjednici pojedinog
kulturnog vijeća koju saziva pročelnik Odjela.
Slijedom svega navedenog predlažu se sljedeći članovi kulturnih vijeća Grada Rijeke, a njihovi životopisi
prilažu se u privitku ovog materijala:
Kulturno vijeće za glazbenu djelatnost
1. Daniela Perković, mag.mus., mag.musicol.
2. Tonči Grabušić
2

3. Ivan Popeskić
Kulturno vijeće za dramsku umjetnost, ples i pokret
1. dr.sc. Mario Kovač
2. Senka Baruška, dipl. scenski umjetnik - koreograf
3. izv.prof.dr.sc. Maja Verdonik
Kulturno vijeće za audiovizualnu djelatnost
1. Ana Šegrt, mag.cult.
2. Iva Kraljević, mag.soc.
3. Rea Rajčić mag. art.
Kulturno vijeće za književnu djelatnost
1. dr.sc. Alica Kolarić
2. Ivan Miškulin, mag.educ.philol.croat.et.hist.
3. Rikardo Staraj
Kulturno vijeće za muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti
1. mr.sc. Daina Glavočić
2. Damir Božić, prof.
3. Vilma Bartolić, prof.
Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse
1. mr.sc. Ingeborg Fülepp, mag.art.
2. mr.sc. Ksenija Orelj
3. Ana Jurčić, mag.cult.
Kulturno vijeće za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara
1. dr.sc. Nana Palinić, izv.prof.
2. dr.sc. Palma Karković Takalić, poslijedoktorand
3. Ivan Braut magistar povijesti umjetnosti i mag.edu. povijesti
Stoga, slijedom svega navedenog predlaže se da Gradonačelnik donese sljedeći

Z A K LJ U Č A K
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeke, u predloženom
tekstu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuju se Odboru za izbor, imenovanja i
razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Na temelju članka 5. stavka 1. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene
novine Primorsko-goranske županije" broj 15/12, 5/13, 33/13 i 13/19) 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, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici
od _____________ 2021. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeke
I.
Za članove kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost Grada Rijeke imenuju se:
- Daniela Perković, mag.mus., mag.musicol.
- Tonči Grabušić
- Ivan Popeskić.
II.
Za članove kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke imenuju se:
- dr.sc. Mario Kovač
- Senka Baruška, dipl. scenski umjetnik - koreograf
- izv.prof.dr.sc. Maja Verdonik.
III.
Za članove kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke imenuju se:
- Ana Šegrt, mag.cult.
- Iva Kraljević, mag.soc.
- Rea Rajčić mag. art.
IV.
Za članove kulturnog vijeća za književnu djelatnost Grada Rijeke imenuju se:
- dr.sc. Alica Kolarić
- Ivan Miškulin, mag.educ.philol.croat.et.hist.
- Rikardo Staraj.
V.
Za članove kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti Grada Rijeke imenuju se:
- mr.sc. Daina Glavočić
- Damir Božić, prof.
- Vilma Bartolić, prof.
VI.
Za članove kulturnog vijeća za inovativne djelatnosti i kulturne prakse Grada Rijeke imenuju se:
- mr.sc. Ingeborg Fülepp, mag.art.
- mr.sc. Ksenija Orelj.
- Ana Jurčić, mag.cult.
VII.
Za članove kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara imenuju se:
- dr.sc. Nana Palinić, izv.prof.
- dr.sc. Palma Karković Takalić, poslijedoktorand
- Ivan Braut, magistar povijesti umjetnosti i mag.edu. povijesti.
VIII.
Mandat članova kulturnih vijeća traje četiri godine.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

