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Na 10. redovnoj sjednici Kazališnog vijeca Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu
održanoj ll. travnja 2019. godine članovi Kazališnog vijeća većinom glasova su usvojili
sljedeći

Dnevni red:
l. Usvajanje zapisnika sa 9. redovne sjednice Kazališnog vijeća održane 27. veljače

20 19.9odine,
2. Provedba natječaja i prijedlog za imenovanje intendanta/intendantice Hrvatskog

narodnog kazališta u Varaždinu za mandatno razdoblje 2020. - 2024. g.
3. Ostala pitanja .

i po točkama dnevnoga reda donijeli sljedeće

ZAKLJUČKE

l. Članovi Kazališnog Vijeća većinom glasova su usvojili Zapisnik sa 9. redovne sjednice
Kazališnog vijeća održane 27. veljače 2019.godine.

2. Članovi Kazališnog vijeća većinom glasova donijeli su Prijedlog odluke o imenovanju
intendantice Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu kojim se predlaže Gradskom vijeću
Grada Varaždina imenovanje Jasne Jakovljević, magi stre etnologije i komparativne
književnosti, iz Zagreba, Gorjanovićeva 21 a, za intendanticu za mandatno razdoblje 2020. -
2024. godine.
Prijedlog odluke dostavit će se Gradskom vijeću Grada Varaždina na daljnje postupanje.

3. Nije bilo ostalih pitanja.
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KAZALIŠNO VIJEĆE
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Varaždin, 11. travnja 2019.

GRAD VARAŽDIN
GRADSKO VIJEĆE
Trg kralja Tomislava 1

42000 Var a ž d i n

Na temelju članka 25. stavak 3. Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 71106,
121113 i 26114) Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu na 10.
redovnoj sjednici održanoj 11. travnja 2019. godine, donosi

PRIJEDLOG ODLUKE

o imenovanju intendantice Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu

I.
Kazališno vijece predlaže Gradskom vijeću Grada Varaždina imenovanje Jasne

Jakovljević, magistre etnologije i komparativne književnosti i magistre upravljanja iz
Zagreba, Gorjanovićeva 21 A, za intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu za
mandatno razdoblje 2020. - 2024. godine uz sljedeće

obrazloženje

Dana 27. veljače 2019. godine Kazališno vijeće donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja
.za imenovanje intendanta/intendantice Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Natječaj je
raspisan sukladno članku 27.- 29. Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06, 121113
i 26114) , a u svezi s člankom 17. Statuta HNK u Varaždinu ("Službeni vjesnik Grada
Varaždina" broj 5116 i 10/17) natječaj je objavljen 6. ožujka 2019. u "Narodnim novinama"
broj 22119 i u "Večernjem listu" broj 19782 te na internetskim stranicama Ministarstva
kulture Republike Hrvatske , na internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Hrvatskog
narodnog kazališta u Varaždinu. Rok za prijave kandidata iznosio je 15 dana od dana objave
natječaja s time daje rokpočeo teći od dana nakon objave, dakle od 7. ožujka 2019. godine.
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Tekstom natječaja bilo je propisano da su uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju
ispunjavati sljedeći:

Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidatkinja/kandidat za
intendanticulintendanta mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist društvene, humanističke ili umjetničke struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima za koje se traži stručno
znanje magistra struke ili stručnog specijalista društvene, humanističke ili umjetničke struke,
odnosno deset godina radnog iskustva na poslovima za koje se traži stručno znanje magistra
struke ili stručnog specijalista društvene, humanističke ili umjetničke struke,
- organizacijske sposobnosti potrebne za uspješno upravljanje Kazalištem.

U natječaju se bili navedeni dokazi koje su kandidatilkandidatkinje bili dužni dostaviti uz. ..pIsanu prljavu: .
životopis (pisana biografija),
dokaz o stečenoj traženoj stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjeren preslik),
dokaz o ukupnom radnom iskustvu sa stupnjem stručne spreme navedenim kao uvjet -
elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno potvrda
izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u izvorniku),
potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se
traži odgovarajuće stručno znanje za cijeli period naveden kao uvjet (ugovor o radu, potvrda
poslodavca, rješenje o rasporedu, koji sadrže vrstu posla koji je obavljao, uvjet stručne
spreme propisan za poslove koje je obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat
obavljao navedene poslove kao i ugovor o djelu/autorskom djelu i sl.), izvornik ili presliku,
obrazložen četverogodišnji program rada Kazališta, koji mora biti usklađen s osnovnim
programskim i financijskim okvirom iz članka 27. st. 3. Zakona o kazalištima te koji
sadrži godišnje financijske i kadrovske planove ostvarenja predloženog programa,
presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice odnosno domovnice,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne
starije od 6 mjeseci),
potvrde/preporuke/izjave/članke ili druge dokumente koji potvrđuju činjenice iz
životopisa.

Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu na sjednici održanoj 11. travnja
2019. godine temeljem članka 15.,17. i 18. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu
("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/16 i 10/17), a nakon provedenog natječaja,
pristupilo je otvaranju prijava pristiglih na natječaj, te izboru kandidatalkandidatkinja.
Kazališno vijeće HNK u Varaždinu utvrdilo je da su u natječajnom roku do 21. ožujka 2019.
zaprimljene tri prijave. Kazališno vijeće razmotrilo je sve tri prijave.
Temeljem pregleda dokumentacije, čitanja i rasprave o životopisima i obrazloženim

. četverogodišnjim programima rada Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, Kazališno
vijeće usuglasilo se oko sljedećih zaključaka:

Prijave na natječaj stigle su pravodobno i pravovaljane su.
Na natječaj su se javile tri kandidatkinje, redoslijedom zaprimanja prijava:
- Jasna Jakovljević, magistra etnologije i komparativne književnosti, magistra poslovnog

upravljanja iz Zagreba, Gorjanovićeva 21 A.,
- Vesna Kosec-Torjanac, profesor hrvatskoga jezika i književnosti iz Trnovca Bartlovečkog,

Stanka Vraza 28.,
- Senka Bulić, diplomirana glumica iz Zagreba, Crvenog križa 3.



Kandidatkinje ispunjavanju sve formalne uvjete propisane tekstom natječaja, imaju stručne
kompetencije i traženo kazališno iskustvo.
Prijave sadrže sve navedene dokaze koje su kandidatkinje bile dužne dostaviti te kvalitetne i
stručno obrazložene četverogodišnje programe rada Kazališta.

Kandidatkinju Jasnu Jakovljević Kazališno vijeće je podržalo jer je u svom programu
temeljito razradila repertoar i program rada Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu za
predstojeće četverogodišnje razdoblje od 2020. do 2024. godine uz njegovanje kajkavske
jezične baštine i ostvarivanje glazbeno-plesne djelatnosti te bogatih i kvalitetnih popratnih
kulturnih programa u realnim mogućnostima planiranih proračunskih sredstava i osiguranih
sredstava iz drugih i vlastitih izvora. Također je kandidatkinja jasno postavila ciljeve i
strategije nastavka investicijskog razvoja varaždinskog nacionalnog kazališta uz suradnju s
Ministarstvom kulture i uz sredstva iz fondova Europske unije i donacija, a što je isto temelj
za kvalitetu rada i ostvarivanje programa kazališta.
Jasna Jakovljević ima dugogodišnje bogato iskustvo u kazališnom radu i u upravljanju
kazalištem, a menadžerske sposobnosti dokazuje uspješnim povezivanjem kulture i
gospodarstva.

Kandidatkinja Vesna Kosec-Torjanac ima bogato iskustvo kao autorica tekstova za djecu i
mlade te kao dramaturginja i nekadašnja voditeljica propagande i marketinga varaždinskog
kazališta. Predložila je kvalitetan, detalj istički i ambiciozan program za četverogodišnje
razdoblje, ali smatramo da nije realno ostvariv obzirom na okvire kadrovskih i financijskih
mogućnosti planiranih proračunskim sredstvima i potrebama za osiguranjem sredstava IZ

drugih izvora. Stoga Kazališno vijeće nije podržalo njezinu kandidaturu (Oglasova).

Kandidatkinja Senka Bulić je uspješna kazališna umjetnica, osnivačica Kazališta Hotel Bulić
s ravnatelj skim iskustvom u Velikoj Gorici i na splitskom festivalu. Predložila je inovativan i
suvremeni četverogodišnji program varaždinskog kazališta, ali smatramo da nije dovoljno
razrađen i obrazložen. Stoga Kazališno vijeće većinom glasova nije podržalo njezinu
kandidaturu (1 za, 4 protiv).

Na temelju dokumentacije, čitanja i razmatranja životopisa i četverogodišnjih planova
kandidatkinja Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu većinom glasova (4
za, 1 protiv) donijelo je Prijedlog odluke o imenovanju intendantice koji upućuje na daljnje
postupanje Gradskom vijeću Grada Varaždina i predlaže da se za intendanticu Hrvatskog
narodnog kazališta u Varaždinu imenuje Jasna Jakovljević iz Zagreba.

Privitak: .
Zaključak Kazališnog vijeća od ll. travnja 2019.
Preslika natječajne dokumentacije
Tekst natječaja


