Na temelju članka 26. Zakona o radu ("Narodne novine", broj 93/2014 i 12712017) i članka
29. alineja 8. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu ("Službeni vjesnik Grada
Varaždina", broj 5/2016 i 1012017), na prijedlog intendantice mr. Jasne Jakovljević, a nakon
provedenog savjetovanja s Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi - Podružnica HNK u
Varaždinu, Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu dana 27. travnja
2018. godine donosi slijedeći

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O SISTEMATIZACIJI

Članak 1.
U Pravilniku o sistematizaciji HNK u Varaždinu kojegje donijelo Kazališno vijeće HNK u
Varaždinu dana 28. ožujka 2008. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o
sistematizaciji (KLASA: 011-01/18-0111, URBROJ: 2186/87-01/2-18-1 od 8. veljače 2018.
godine) u članku 2. mijenjaju se nazivi organizacijskih jedinica i to na način kako slijedi:
umjesto naziva "Drama" koji se briše, dodaje se naziv: "Ustrojstvena jedinica za

dramsku umjetnost",
briše se naziv "Dječja i lutkarska scena",
umjesto naziva "Tehnika" koji se briše, dodaje se naziv: "Ustrojstvena jedinica

zajedničkih, tehničkih i općih poslova",
briše se naziv "Zajedničke službe, propaganda i marketing i računovodstvo"

Članak 2.
U Pravilniku iz članka 1., u članku 2., dodaje se novi uvjet za radno mjesto DRAMSKI
GLUMAC ~ NACIONALNI PRVAK, i to na način kako slijedi:
ispred riječi "prema odluci Ministarstva kulture Republike Hrvatske"
"osobito istaknuti kazališni umjetnik, dobitnik državnih i strukovnih
priznanja," .

dodaje se
nagrada i

Članak 3.
U Pravilniku iz članka 1., u članku 2. iza radnog mjesta DRAMATURG
radno mjesto, kako slijedi:

dodaje se novo

,,- KOSTIMOGRAF
- samostalno kreira kostime za dramske, glazbeno-scenske i druge predstave i
programe, u skladu s programom rada Kazališta i nalogom intendanta,
- surađuje s gostujućim kostimografima (preuzima skice i organizira njihovu
realizaciju) i asistira gostujućim kostimografima,

- sudjeluje kao kostimograf u radu Kazališnog studija mladih,
- popisuje i sređuje fundus kostima,
- po potrebi surađuje sa krojačkim radionicama.
Uvjeti: Magistar ili stručni specijalist inženjer tekstilnog i modnog dizajna, 3 godine
radnog iskustva, poželjno poznavanje stranog jezika ".
Članak 4.
U Pravilniku iz članka 1., u članku 2., mijenjaju
RUKOVODITELJ
TEHNIKE, i to na način kako slijedi:

se uvjeti

za

radno

mjesto

iza riječi "tehničkog smjera" dodaju se riječi "ili društvenog smjera uz položeni stručni
ispit za obavljanje poslova stručnjaka zaštite na radu i zaštite od požara i unapređenje
stanja zaštite od požara".

Članak 5.
U Pravilniku iz članka 1., u članku 2., mijenjaju
RASVJETE, i to na način kako slijedi:

se uvjeti za radno mjesto MAJSTOR

Briše se:

"Uvjeti: Srednja stručna sprema - elektro smjer - 3.god.rad.iskustva"

Dodaje se:

"Uvjeti: Sveučilišni ili stručni prvostupnik umjetnosti
elektrotehnike (VŠS), poželjno poznavanje stranog jezika"

-

snimanja

ili

Članak 6.
U Pravilniku iz članka 1., u članku 2., radno mjesto SCENSKI SLIKAR briše se.

Članak 7.
S obzirom na promjene u broju izvršitelja za pojedina radna mjesta od 2008. godine pa do
danas koje su posljedica statusa Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu kao nacionalnog
kazališta, te s obzirom na promijenjene uvjete za pojedina radna mjesta, donosi se novi Popis
radnih mjesta s brojem izvršitelja, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 8.
Ovlašćuje se intendantica da izradi pročišćeni tekst Pravilnika o sistematizaciji koji uključuje
Pravilnik o sistematizaciji HNK u Varaždinu kojeg je donijelo Kazališno vijeće HNK u
Varaždinu dana 28. ožujka 2008. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
sistematizaciji (KLASA: 011-01/18-0111, URBROJ: 2186/87-01/2-18-1 od 8. veljače 2018.
godine) te ovaj Pravi,lnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji.

Članak 9.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji objavit će se na oglasnoj
ploči, a stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
KLASA: 011-01/18-0111
URBROJ: 2186/87-01/2-18-2

PREDSJEDNICA KAZALIŠNOG VIJEĆA

Otilij a Cvetko

Ovaj Pravilnik objavljenje na oglasnoj ploči dana O

b .05·

2018. godine.

INTENDANTICA

Na temelju članka 26. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/2014 i 127/2017) i članka 29. alineja 8.
Statuta HNK u Varaždinu
(Službeni vjesnik grada Varaždina, br. 5/2016 i 10/2017), na prijedlog
intendantice mr. Jasne Jakovljević, a nakon provedenog savjetovanja s Hrvatskim sindikatom djelatnika
u kulturi

- Podružnica

HNK u Varaždinu,

dana 27. travnja 2018. godine

Kazališno vijeće Hrvatskog

narodnog

kazališta

u Varaždinu

donosi slijedeći

POPIS RADNIH MJESTA S BROJEM IZVRŠiTELJA
(PRILOG Pravilniku o sistematizaciji)

POPIS RADNIH MJESTA
I.

BROJ IZVRŠITEUA

Položaji i radna mjesta I. vrste (VSS)
DRAMSKI GLUMAC - NACIONALNI

PRVAK

DRAMSKI GLUMAC - PRVAK
DRAMSKI GLUMAC I
DRAMSKI GLUMAC II
REDATEU I VODITEU DJEČJE LUTKARSKE SCENE
DRAMATURG
KOSTIMOGRAF
TAJNIK I UREDNIK KAZALIŠNIH IZDANJA

D.

1

2
1
1

POSLOVNI MANAGER
RUKOVODITEU TEHNIKE
ŠEF RAČUNOVODSTVA
ŠEF PROPAGANDE - MARKETINGA
VODITEU UREDA RAVNATEUA I KADROVSKE SLUŽBE

1
1
1
1

SCENSKI SKLADATEU

1

Položaji i radna mjesta II. vrste (VŠS)
ZAMJENIK RUKOVODITEUA TEHNIKE
INSPICUENT
MAJSTOR TONA
MAJSTOR RASVJETE

III.

2
9
8
2

Položaji i radna mjesta nI. vrste (SSS)
ŠAPTAČ (SUFLER)
PROPAGANDIST
MAJSTOR POZORNICE
KROJAČ - VODITEU

MAJSTOR

FRIZER VLASUUAR
KROJAČ - GARDEROBUER
BLAGAJNIK MATERUALNOG
BIBLIOTEKAR I ARHIVAR
DAKTILOGRAF

KNJIGOVODSTVA

DNEVNI BLAGAJNIK-KURIR-EKONOM
ELEKTRIČA~
REKVIZITER
LOŽAČ-DOMAR

1

1
2
2
1

2

3
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1

6
4

POZORNIČKI RADNIK
VRATAR - TELEFONIST
IV. Položaji i radna mjesta IV. vrste (NSS)
ČISTAČICA

4

KLASA: 011-01/18-01/1
URBROJ: 2186/87-0112-18-2

PREDSJEDNICA KAZALIŠNOG VIJEĆA

Otilij a Cvetko

Ovaj Popis objavljen je na oglasnoj ploči dana
Pravilnikom o sistematizaciji čiji je sastavni dio.

ob. 05 .

2018. godine zajedno s

INTENDANTICA

. Jasna Jako

