KLASA:UP/I 612-01/18-01/1
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-18-8
Pula, 24. siječnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju ravnateljice
Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
- dostavlja se
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Rješenja o imenovanju ravnateljice Istarskog
narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene
novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 28. siječnja 2018.
godine, donio je

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika
Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Jasmina Nina Kamber, p.o.
Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za kulturu i Sanja Krelja Osterc, savjetnica 1. za kulturu,
da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

0102002901

Na temelju stavka 5. þlanka 25. Zakona o kazalištima («Narodne novine» 71/06, 121/13),
þlanka 28. Statuta Istarskog narodnog kazališta- Gradskog kazališta Pula i þlanka 39. Statuta
Grada Pule-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09,16/09,12/11,01/13) Gradsko vijeüe
Grada Pule na sjednici održanoj _____2018. godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice
Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula
I
Gordana Jeromela Kaiü imenuje se ravnateljicom Istarskog narodnog kazalištaGradskog kazališta Pula.
II
Ravnateljica se imenuje na vrijeme od þetiri godine.
Mandat ravnateljice zapoþinje nakon isteka mandata ravnateljice imenovane
Rješenjem o imenovanju ravnateljice Istarskog narodnog kazališta- Gradskog kazališta Pula
Klasa: UP/612- 01/14-01/1 od 25. veljaþe 2014. godine.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a izreka Rješenja objavit üe se u
„Službenim novinama“ Grada Pule.
OBRAZLOŽENJE
Kazališno vijeüe Istarskog narodnog kazališta- Gradskog kazališta Pula na temelju
þlanka 27. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ 71/06, 121/13) i alinee 10. stavka 1.
þlanka 43. Statuta raspisalo je natjeþaj za imenovanje ravnatelja ustanove. Natjeþaj je
objavljen u dnevnom glasilu „Glas Istre“ i „Narodnim novinama“ dana 15. studenog 2017.
godine.
U natjeþaju otvorenom roku zaprimljene su dvije (2) prijave i to prijava Gordane
Jeromele Kaiü, Vinkuran, Štrped 26 i prijava Jasminka Balenoviüa, Ravan 52/a, Brkaþ.
Kazališno vijeüe utvrdilo je da su obje prijave zaprimljene u roku, te da u cijelosti
zadovoljavaju uvjete natjeþaja.
Na temelju stavka 1. þlanka 28. Statuta Istarskog narodnog kazališta - Gradskog
kazališta Pula Kazališno vijeüe je dana 17.sijeþnja 2018.godine dostavilo osnivaþu ustanove
prijedlog da se Gordana Jeromela Kaiü imenuje ravnateljicom Istarskog narodnog kazalištaGradskog kazališta Pula na temelju predloženog programa.
Temeljem stavka 5. þlanka 25. Zakona o kazalištima i stavka 1. þlanka 28. Statuta
Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula ravnatelja imenuje Gradsko vijeüe
Grada Pule na vrijeme od þetiti (4) godine.
Natjeþaj za imenovanje ravnatelja sukladno stavku 2. þlanka 27. Zakona o kazalištima
raspisan je godinu dana prije isteka mandata ravnatelja te je stavkom 2. toþke II. Rješenja
odreÿen poþetak mandata po ovom Rješenju.

Obzirom da predložena kandidatkinja ispunjava sve uvjete odreÿene natjeþajem
rješeno je kao u izreci Rješenja.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom
Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barþiüa 3, u roku od (30) trideset dana od dana dostave
ovog Rješenja.
Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu u Rijeci ili putem pošte preporuþenom
pošiljkom
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