
 
 

        

 
Z A P I S N I K 

s šezdesettreće e l e k t r o n i č k e  sjednice 

Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 

 

Sjednica je održana dana 30. siječnja 2015. god. s početkom u 09:00 sati putem elektroničkih 

sredstava komunikacije. 

Temeljem čl. 9., stavka 5. Poslovnika o radu Kazališnog vijeća koji je na snazi od 23. prosinca 

2011. godine u iznimnim situacijama je moguće održati sjednicu Kazališnog vijeća i putem 

elektroničkih sredstava komunikacije. 

 

Predsjednik Kazališnog vijeća osim navedenih točaka dnevnog reda predlaže dopunu 

dnevnog reda točkama 3.-6. kako slijedi: 

 

D n e v n i   r e d: 

1. Usvajanje zapisnika s 61. elektroničke sjednice od 31.12.2014. 

2. Usvajanje zapisnika s 62. sjednice od 29.01.2015. 

3. Ispravljanje pogreške u zapisniku s 59. sjednice Kazališnog vijeća  

4. Revizija Poslovnika Kazališnog vijeća  

5. Obveze Kazališnoga vijeća 

6. Administrativna potpora Kazališnome vijeću 

 

1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 61. ELEKTRONIČKE SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA  

Navedeni zapisnik jednoglasno je usvojen.  

2. USVAJANJE ZAPISNIKA S 62. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA  

Navedeni zapisnik jednoglasno je usvojen.  

3. ISPRAVLJANJE POGREŠKE U ZAPISNIKU S 59. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA 

Na 63. elektroničkoj sjednici ustanovljena je pogreška u zapisniku s 59. sjednice. Pod točkom 

2. u tom zapisniku formulaciju "Izmjene Projektnog izvješća biti će dostavljene do 15. 

prosinca 2014. godine zajedno sa rebalansom i planom rada za 2015. godinu" treba 

zamijeniti fomulacijom "Izmjene programa rada i razvoja kazališta za 2014. godinu biti će 



dostavljene do 15. prosinca 2014. godine zajedno sa rebalansom i planom rada za 2015. 

godinu". 

4. REVIZIJA POSLOVNIKA KAZALIŠNOG VIJEĆA 

Na 64. sjednici Kazališnoga vijeća, analizirati će se potreba izmjene Poslovnika Kazališnoga 

vijeća. Stručne službe Kazališta pripremiti će materijale za sjednicu. 

5. OBVEZE KAZALIŠNOGA VIJEĆA 

Na 64. sjednici analizirati ce se obveze Kazališnoga vijeća na temelju različitih propisa 

(zakoni, Statut, itd.) i ispunjenje spomenutih obveza. Stručne službe Kazališta pripremiti će 

materijale za sjednicu 

6. ADMINISTRATIVNA POTPORA KAZALIŠNOME VIJEĆU 

Uprava Kazališta odrediti će osobu koja će imati dužnost pružanja administrativne podrške 

Kazališnome vijeću (pripremiti materijale za sjednice, upozoravati Kazališno vijeće o dinamici 

ispunjavanja obveza, skrbiti o slanju dopisa od strane Kazališnoga vijeća, itd.), te će odluku 

priopćiti na 64. sjednici Kazališnoga vijeća.  

 

Sjednica je završena dana 02.02.2015. godine u 10:30 sati. 

 

Zapisnik vodila      Voditelj sjednice 

Martina Radelja     Elvio Baccarini  

tajnica intendanta     Predsjednik Kazališnog vijeća 


