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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                GRAD RIJEKA 
                 Gradsko vijeće  
    Odbor za  kulturu 
 
 
 

Z A P I S N I K 
sa 1. sjednice Odbora za kulturu 
 održane 27. rujna 2021. godine  

 
 

 
Sjednici prisustvuju:          Maša Magzan, predsjednica Odbora 
                                             Mihael Petar Lukić, potpredsjednik Odbora 
                                             Bernard Koludrović, član Odbora 
                                             Carmen Aji, članica Odbora 
 
Opravdano odsutna:           Antonija Marković, članica Odbora 
                                               
Ostali prisutni:                     Ivan Šarar, pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu                                         
                                              Ante Mađerić, pročelnik OGU za financije    
                                              Magdalena Lupi-Alvir, ravnateljica Gradskog kazališta lutaka                         
                                              Slobodanka Mišković, ravnateljica Art-kina 
                                              Marin Blažević, intendant HNK Ivana pl. Zajca 
                                              Branka Benčić, ravnateljica Muzeja moderne i suvremene  
                                              umjetnosti 
                                              Ervin Dubrović, ravnatelj Muzeja grada Rijeke 
                                              Edvin Liverić – Bassani, ravnatelj Hrvatskog kulturnog doma na  
                                              Sušaku 
                                              Niko Cvjetković, ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka                                             
                                              Helena Semion – Tatić, ravnateljica Direkcije programa                                           
                                              Anna Dumičić, savjetnica za pravne poslove, OGU za kulturu                                         
                                                                   
Početak:   15:00 sati 
 
Konstatira se da je prisutno 4 (četiri) od ukupno 5 (pet) članova Odbora i da postoji kvorum za 
odlučivanje. 
 
Odbor jednoglasno (4 glasa ZA) utvrđuje sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

I. Razmatranje materijala za 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvanu za 
30. rujna 2021. godine pod točkom: 
 
4.   Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za  
      2021. godinu 
10. Izvješće o radu Gradskog kazališta lutaka Rijeka za 2020. godinu 
15. Izvješće o radu Art-kina za 2020. godinu 

   9.  Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca za 2020.  
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        godinu 
11. Izvješće o radu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2020. godinu 
12. Izvješće o radu Muzeja grada Rijeke za 2020. godinu 
13. Izvješće o radu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2020. godinu 
14. Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2020. godinu 

 
II.        Razno 
 
 
Ad I.)   
 
 
5. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. 
godinu 
 
Uvodno izlaganje imao je Ante Mađerić, pročelnik OGU za financije, a u dijelu koji se odnosi 
na kulturu Ivan Šarar, pročelnik OGU za kulturu. 
 
U raspravi o dijelu proračuna koji se odnosi na kulturu sudjelovali su Maša Magzan, Bernard 
Koludrović, Ante Mađerić, Ivan Šarar i Helena Semion-Tatić, te su detektirane  točke oko kojih 
Odbor u budućnosti planira sazvati tematske sjednice, a to su: 
 

a) promjene u Pravilniku o postupku donošenja javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, a 
tiču se kriterija i strateški definiranog pristupa pri dodjeli sredstava, 
 

b) situaciji u HNK Ivana pl. Zajca  jer treba dogovoriti plan sanacije duga, pronaći model 
povećanja vanproračunskih prihoda i efikasnijeg korištenja proračunskih sredstava. 

 
 
Odbor je jednoglasno (4 glasa ZA) donio sljedeći  

 
Zaključak 

 
Prihvaća se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 
2021. godinu. 
 
 
 
10. Izvješće o radu Gradskog kazališta lutaka Rijeka za 2020. godinu 
 
Uvodno izlaganje imala je Magdalena Lupi-Alvir, ravnateljica Gradskog kazališta lutaka Rijeka. 
 
Odbor je pohvalio rad i uspjehe ustanove jer je vrlo uspješno svladala izazove pandemijske 
godine i usprkos restrikcijama i stalnim promjenama u načinu rada pokazala agilnost, 
fleksibilnost i inovativnost. Ova ustanova ističe se zbog iskoraka iz njezine temeljne djelatnosti 
i širok shvaćanje njezine društvene uloge (međuinstitucionalna suradnja i dr.). 
 
Odbor je jednoglasno (4 glasa ZA) donio sljedeći  

 
 

Zaključak 
 
Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog kazališta lutaka Rijeka za 2020. godinu. 
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15. Izvješće o radu Art-kina za 2020. godinu 
 
Uvodno izlaganje imala je Slobodanka Mišković, ravnateljica Art-kina. 
 
Odbor je pohvalio rad i uspjehe ustanove jer je vrlo uspješno svladala izazove pandemijske 
godine i usprkos restrikcijama i stalnim promjenama u načinu rada pokazala agilnost, 
fleksibilnost i inovativnost. Ova ustanova ističe se zbog iskoraka iz njezine temeljne djelatnosti 
i širok shvaćanje njezine društvene uloge (npr. programi razvoja filmske publike, radionice za 
mlade, međuinstitucionalna suradnja i dr). 
 
Odbor je jednoglasno (4 glasa ZA) donio sljedeći  

 
Zaključak 

 
Prihvaća se Izvješće o radu Art-kina za 2020. godinu. 
 
 
 
9. Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za 2020.  
      godinu. 
 
Uvodno izlaganje imali su Marin Blažević, intendant HNK Ivana pl. Zajca u programskom dijelu 
izvješća, te Martina Radelja, poslovna ravnateljica, u financijskom dijelu izvješća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Maša Magzan, Bernard Koludrović, Marin Blažević i Martina Radelja. 
 
S obzirom na opsežnost problematike, Bernard Koludrović predlaže da Odbor održi tematski 
sjednicu s temom HNK Ivana pl. Zajca. 
 
Odbor je većinom glasova (3 glasa ZA i 1 SUZDRAN glas – Maša Magzan) donio sljedeći  

 
Zaključak 

 
Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za 2020. 
godinu. 
 
 
11. Izvješće o radu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2020. godinu 
 
Uvodno izlaganje imala je Branka Benčić, ravnateljica Muzeja moderne i suvremene 
umjetnosti. 
 
U raspravi su sudjelovali: Maša Magzan i Branka Benčić. 
 
Odbor je jednoglasno (4 glasa ZA) donio sljedeći  

 
Zaključak 

 
Prihvaća se Izvješće o radu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2020. godinu. 
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12. Izvješće o radu Muzeja grada Rijeke za 2020. godinu 
 
Uvodno izlaganje imao je Ervin Dubrović, ravnatelj Muzeja grada Rijeke. 
 
U raspravi su sudjelovali: Maša Magzan i Ervin Dubrović. 
 
Odbor je jednoglasno (4 glasa ZA) donio sljedeći  

 
Zaključak 

 
Prihvaća se Izvješće o radu Muzeja grada Rijeke za 2020. godinu. 
 
 
 
13. Izvješće o radu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2020. godinu 
 
Uvodno izlaganje imao je Edvin Liverić-Bassani, ravnatelj Hrvatskog kulturnog doma na 
Sušaku. 
 
U raspravi su sudjelovali: Maša Magzan, Bernard Koludrović i Edvin Liverić-Bassani. 
 
Odbor je jednoglasno (4 glasa ZA) donio sljedeći  

 
Zaključak 

 
Prihvaća se Izvješće o radu  Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2020. godinu. 
 
 
 
14. Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2020. godinu 
 
Uvodno izlaganje imao je Niko Cvjetković, ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka. 
 
Odbor je pohvalio rad i uspjehe ustanove jer je vrlo uspješno svladala izazove pandemijske 
godine i usprkos restrikcijama i stalnim promjenama u načinu rada pokazala agilnost, 
fleksibilnost i inovativnost. Ova ustanova ističe se zbog iskoraka iz njezine temeljne djelatnosti 
i širok shvaćanje njezine društvene uloge (npr. programi razvoja čitalačke publike, 
međuinstitucionalna suradnja i dr.). 
 
Odbor je jednoglasno (4 glasa ZA) donio sljedeći  

 
Zaključak 

 
Prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2020. godinu. 
 
 

II. Razno 
 
Članovi Odbora za kulturu iznijeli su preporuku da se Izvješća kulturnih institucija predaju i 
komentiraju u prvom dijelu godine umjesto u rujnu. S obzirom da financijska izvješća svih 
institucija idu prema FINI već u ožujku, ovaj se posao može obaviti u travnju ili najkasnije 
svibnju pa zapravo nema razloga čekati zadnji kvartal u godini za razmatranje izvješća od 
prethodne godine. 
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Odbor je jednoglasno (4 glasa ZA) usvojio sljedeći 
 

Zaključak 
 
Predlaže se uputiti izvješća o radu ustanova u kulturi Gradskom vijeću Grada Rijeke na 
usvajanje najkasnije do kraja lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. 
 

Članovi Odbora složili su se da nije bilo dovoljno vremena za odgovarajuću pripremu za 
sjednicu radi opsežnosti dostavljenih materijala, kao i kratkoće roka od dostave materijala do 
dana održavanja sjednice. 
 
Zaključno, kao novi mandatari, imali su puno pitanja i nepoznanica, iako su u pripremi za 
sjednicu tražili dodatne informacije o projektima koji su spomenuti u izvješću, iz proceduralnih 
razloga nisu uspjeli dobiti tražene informacije. Nadaju se da će im se ubuduće nesmetano i 
pravovremeno omogućiti pristup svim materijalima i podacima kako bi obavljali svoje vijećničke 
dužnosti ili dužnosti člana Odbora.  
Ovo je posebice važno osigurati jer kultura može i treba biti važna i snažna razvojna snaga 
društva, a pogotovo u našem gradu koji nosi nasljeđe titule Europske prijestolnice kulture. 
 
Sjednica se zaključuje u 18,30 sati. 
 
 
Tajnica Odbora      Predsjednica Odbora   
 
Anna Dumičić,v.r.                                                                     Maša Magzan, v.r. 
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