
Obrazloženje 

 

Prema odredbi članka 31. stavka 1. Zakona o kazalištima, kazališno vijeće javnog 

kazališta i javne kazališne družine ima pet ili sedam članova od kojih većinu imenuje 

predstavničko tijelo osnivača iz reda uglednih umjetnika i radnika u kulturi, koji nisu službenici 

nadležnog upravnog tijela, najmanje jedan član bira se iz redova kazališnih umjetnika, a jedan 

iz redova svih zaposlenika. Ako članu vijeća iz reda kazališnih umjetnika, odnosno zaposlenika 

prestane rad, prestaje mu i članstvo u vijeću. Odredbom stavka 4. istog članka Zakona propisano 

je da se način imenovanja, izbora i razrješenja članova kazališnog vijeća uređuje aktom o 

osnivanju i statutom. 

Republika Hrvatska i Grad Zagreb suosnivači su Hrvatskoga narodnog kazališta u 

Zagrebu. Statutom Hrvatskoga narodnog kazališta propisano je, među ostalim, da Kazališno 

vijeće ima sedam članova od kojih dva člana imenuje ministar kulture, dva člana predstavničko 

tijelo Grada Zagreba, dva člana biraju se iz redova zaposlenih kazališnih umjetnika, a jedan 

član bira se iz redova svih zaposlenika. 

Člankom 36. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu propisano je da će 

osnivači, umjetničko osoblje odnosno zaposlenici razriješiti dužnosti člana Kazališnog vijeća: 

- na njegov zahtjev 

- ako ne ispunjava dužnosti člana: često izostaje sa sjednica (tri puta uzastopce bez 

valjanog opravdanja), ne prenosti odluke i druge informacija sa sjednica vijeća 

tijela koje ga je menovalo ili organizacijskoj cjelini odnosno kazališnim 

umjetnicima i zaposlenicima koji su ga izabrali, 

- ako ne zastupa zaključke, mišljenja i odluke osnivača odnosno umjetničkog 

osoblja i zaposlenika koji su ga izabrali 

- ako oda poslovnu tajnu Kazališta 

- ako kazališnom umjetniku ili drugom zaposleniku prestane rad u kazalištu. 

 

            Mladen Čutura, član Kazališnog vijeća Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu dostavio 

je zahtjev za razrješenje dužnosti člana Kazališnog vijeća. 

 

 Odbor za izbor i imenovanje predlaže da se za člana Kazališnog vijeća Hrvatskoga 

narodnog kazališta u Zagrebu imenuje Agata Juniku. 

 

Sukladno navedenom, Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je Prijedlog zaključka o 

razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. 

 

Gradskoj skupštini predlaže se da donese Zaključak u predloženom tekstu po hitnom 

postupku kako bi Kazališno vijeće moglo raditi u punom sastavu. 

 

 
 

 

 


