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Na temelju ĉlanaka  32., Zakona o kazalištima (NN br.71/06, 121/13 i 26/14) i Ĉlanka  36. 

Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Zadar,Ur.br:2198/01-54-18-218,od 09. listopada 2018, 

Kazališno vijeće  Hrvatskog narodnog kazališta Zadar na sjednici održanoj 09.04. 2019. 

godine, donijelo je  

 

POSLOVNIK 

O RADU KAZALIŠNOG VIJEĆA  

HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA ZADAR 

 

I  OPĆE ODREDBE 

 

 

Ĉlanak 1. 

Ovim Poslovnikom ureĊuje se naĉin rada i druga važna pitanja u svezi s radom Kazališnog 

vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Zadar. 

 

 

Ĉlanak 2. 

U daljnjem tekstu ovog Poslovnika  Hrvatsko narodno kazalište  Zadar  navodit će se kao 

Kazalište. 

U daljnjem tekstu ovog Poslovnika  Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Zadar 

navodit će se  kao Vijeće. 

Pod pojmom osnivaĉ podrazumijeva se Grad Zadar. 

Rijeĉi i pojmovi koji se koriste u ovom Poslovniku , a koji imaju rodno znaĉenje, odnose se 

jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

 

 

Ĉlanak 3. 

Ovaj Poslovnik primjenjuje se i na rad ravnatelja i drugih osoba  koje sudjeluju u radu Vijeća. 

Kazališno vijeće Kazališta ima pet ĉlanova i ĉine ga: 

. tri ĉlana koje imenuje  osnivaĉ, 

. jedan ĉlan iz redova  kazališnih umjetnika  Kazališta 

. jedan ĉlan izabran  iz redova  svih zaposlenika Kazališta 

Predsjednika Vijeća, zamjenika predsjednika Vijeća i zapisniĉara biraju iz svojih redova  

ĉlanovi Vijeća. 

Radom Vijeća rukovodi predsjednik. 

Ako predsjednik vijeća nije prisutan , radom Vijeća  rukovodi ĉlan Vijeća kojega  javnim 

glasovanjem bira Vijeće. 

Mandat ĉlanovima Vijeća traje ĉetiri godine, a teĉe od dana  konstituiranja Vijeća. 

 

 

Ĉlanak.4. 

 

Vijeće obavlja poslove sukladno odredbama Zakona o kazalištima,  Statuta kazališta  i drugih 

općih akata Kazališta. Sjedište Vijeća je u Zadru, Široka ulica 8, (sjedište Kazališta).  

Vijeće odluĉuje na sjednicama. 

Vijeće može pravovaljano odluĉivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja 

ĉlanova. Odluke vijeća su pravovaljane ako se za njih izjasni većina ukupnog broja ĉlanova 

Vijeća. Vijeće donosi odluke javnim glasovanjem. 
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II  PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA KAZALIŠNOG VIJEĆA 

 

Ĉlanak 5. 

Predsjednik Vijeća: 

- saziva i rukovodi sjednicama Vijeća 

- otvara sjednicu Vijeća i utvrĊuje potreban broj prisutan ĉlanova za pravovaljano 

odluĉivanje, 

- predlaže dnevni red i vodi brigu da se sjednica  odvija po prihvaćenom dnevnom 

redu, 

- vodi brigu  o održavanju reda na sjednici, 

- može udaljiti svakog ĉlana  Vijeća i svaku osobu nazoĉnu na sjednici ako narušava 

red na sjednici, 

- formulira prijedlog odluke i zakljuĉaka, stavlja ih na glasovanje  i objavljuje 

rezultate glasovanja, 

- vodi brigu da se o radu sjednice vodi zapisnik, 

- potpisuje  akte koje donosi Vijeće, brine o izvršavanju odluka i zakljuĉaka Vijeća. 

 

Ĉlanak 6. 

Ĉlan Vijeća koji predsjeda sjednici ima ista prava i dužnosti kao predsjednik Vijeća. 

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu prema potrebi, na prijedlog najmanje dva ĉlana vijeća i na 

prijedlog ravnatelja.  

 

  

III  PRIPREMANJE, SAZIVANJE I ODRŽAVANJE  SJEDNICE 

 

Ĉlanak 8. 

Sjednicu Vijeća priprema predsjednik Vijeća. 

Ravnatelj je obvezan osigurati struĉne i administrativno-tehniĉke uvjete za rad vijeća. 

Ravnatelj je dužan prisustvovati sjednici Vijeća. 

 

 

Ĉlanak 9. 

Prvu sjednicu Vijeća saziva ravnatelj. 

Poziv na sjednicu mora biti upućen ĉlanovima Vijeća najkasnije tri dana prije dana odreĊenog 

za održavanje sjednice, a po potrebi i u kraćem roku. 

Zajedno s pozivom, ĉlanovima se dostavlja  prijedlog dnevnog reda, zapisnik s prethodne 

sjednice i odgovarajući materijal. 

Iznimno, na prijedlog Osnivaĉa i ravnatelja, predsjednik Vijeća može sazvati sjednicu u roku 

kraćem od tri dana, a dnevni red za tu hitnu sjednicu može predložiti na samoj sjednici. 

 

 

Ĉlanak 10. 

Sjednice Vijeća održavaju se najmanje  ĉetiri puta godišnje. Sjednice se, u pravilu, održavaju 

u uredu ravnatelja Hrvatskog narodnog  kazališta Zadar. 
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IV  TIJEK SJEDNICE 

 

Ĉlanak 11. 

Sjednicu Vijeća otvara predsjednik i utvrĊuje da li je na sjednici nazoĉan potreban broj 

ĉlanova Vijeća za pravovaljano odluĉivanje. 

 

 

 

 

Ĉlanak 12. 

Predsjednik Vijeća predlaže ĉlanovima Vijeća  prijedlog dnevnog reda. Odluku o utvrĊivanju 

dnevnog reda donosi Vijeće većinom glasova ukupnog broja ĉlanova Vijeća. 

Nakon utvrĊivanja dnevnog reda, raspravlja se i odluĉuje o pojedinim toĉkama  dnevnog reda 

i to redom kojim su utvrĊene. 

 

Ĉlanak 13. 

Prije rasprave o pojedinim toĉkama dnevnog reda, ravnatelj-predlagaĉ materijala daje 

obrazloženje, nakon ĉega predsjednik otvara raspravu. U raspravi mogu sudjelovati ĉlanovi i 

druge osobe prisutne na sjednici,prema redoslijedu prijava. 

Kad se utvrdi  da nema više prijavljenih za raspravu, predsjednik zakljuĉuje raspravu, 

utvrĊuje prijedlog i stavlja ga na glasovanje. 

 

 

Ĉlanak 14. 

Vijeće odluĉuje javnim glasovanjem.Za donošenje pravovaljane odluke potrebna je prisutnost  

više od polovine ukupnog broja ĉlanova, a odluka je donesena ukoliko je za nju glasovala 

većina ukupnog broja ĉlanova Vijeća. 

 

 

Ĉlanak 15. 

O radu Vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik obavezno sadrži podatke : o mjestu i vremenu 

održavanja sjednice, o prisutnim osobama, o utvrĊenom dnevnom redu , o imenu i prezimenu 

osoba koje su sudjelovale u raspravi, kratak sadržaj rasprave, o rezultatima glasovanja, o 

prijedlozima odluka, o sadržaju odluka koje su donesene te potpis zapisniĉara i predsjednika. 

Zapisnici se ĉuvaju kao trajni dokument,prema propisima o arhiviranju i ĉuvanju takvih 

dokumenata. 

Odluke i druge akte potpisuje predsjednik, a za sluĉaj odsutnosti predsjednika osoba koja je 

predsjedavala sjednici Vijeća. 

Zapisnici i drugi materijali sa sjednica, odluke i drugi akti koje donosi Vijeće ovjeravaju se 

peĉatom Kazališta. Zapisnici i drugi materijali sa sjednice , odluke i drugu akti koje donosi 

Vijeće ĉuvaju se u upravi Kazališta. 

 

 

V  IZVRŠENJE ODLUKA 

 

 

Ĉlanak 16. 

Odluke Vijeća izvršava ravnatelj. 

Rok za izvršenje utvrĊuje se odlukom. 

 

 



 5 

VI  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Ĉlanak 17. 

Ovaj Poslovnik je prihvaćen kada ga prihvati Vijeće  većinom glasova svih ĉlanova Vijeća. 

Izmjene i dopune Poslovnika vrše se na naĉin  i u postupku utvrĊenom za njegovo donošenje. 

 

 

Ĉlanak 19. 

Poslovnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploĉi Kazališta. 

Danom stupanja na snagu  ovog Poslovnika  prestaje s primjenom  Poslovnik o radu Vijeća od  

13.04.2018. godine. 

 

 

 

Ur.br:2198/01-54-19-41 

Zadar,09.04.2019.      Predsjednik  

 

_______________ 

Kazališnog vijeća 

 

 

 

 

Poslovnik je objavljen na oglasnoj ploĉi 09.04.2019., a stupa na snagu  17.04.2019. godine. 

 

 

        Ravnatelj: 

 

        _______________ 

        Renato Švorinić, dipl.oecc 


