
REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA 

GRAD SLAVONSKI BROD 
Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 

KLASA: 610-01/14-01/20. 
URBROJ: 2178/01-04-14-3. 
Slavonski Brod, 20. veljače 2014. 

Kolegij gradonačelnika 

Predmet: Imenovanje ravnatelja Kazališno- koncertne dvorane "Ivana Brlić- Mažuranić" 

Upravno vijeće Kazališno- koncertne dvorane "Ivana Brlić- Mažuranić" je, nakon 
provedenog Natječaja za ravnatelja Ustanove te nakon analize pristigle prijave, na svojoj 
sjednici održanoj 13. veljače 2014. donijelo Odluku, te predlaže za ravnatelja ustanove 
dosadašnjeg ravnatelja gospodina Hrvoja Špicera, prof. 

Molimo gradonačelnika da razmotri prijedlog Upravnog vijeća o imenovanju 
ravnatelja, te ga uputi u daljnju proceduru Gradskom vijeću. 

U privitku dostavljamo: Odluku Upravnog vijeća o raspisivanju Natječaja 
Odluku Upravnog vijeća o prijedlogu kandidata 
Mišljenje kulturnog vijeća o prijedlogu kandidata 
Zapisnik Upravnog vijeća 
Tekst nalječaja za izbor ravnatelja 
Dokumentacija kandidata 

Stručni suradnik: 
-~istijan V4~ 

~{4v' ;ti-?<~c/ 

Proče~~~) 
Dubrararković, prof. 



REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA 

GRAD SLAVONSKI BROD 

Kulturno vijeće grada 
Slavonskog Broda 

KLASA: 610-01/14-01/ZO. 
URBROJ: 2178/01-04-14-1. 
Slavonski Brod, 20. veljače 2014. 

Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 

Predmet: Mišljenje Kulturnog vijeća o prijedlogu Upravnog vijeća 
Kazališno- koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić 

- izbor ravnatelja Kazališno- koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić 

Upravno vijeće ustanove Kazališno- koncertne dvorane "Ivana Brlić-Mažuranić" raspisalo je 
natječaj za izbor ravnatelja, nakon otvaranja prijava za izbor ravnatelja Upravno vijeće je 
Gradu Slavonskom Brodu uputilo prijedlog da se za ravnatelja izabere Hrvoje Špicer, prof. 

Sukladno članku 5. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi l NN 96/01/ ravnatelje 
javnih ustanova u kulturi imenuju i razrješavaju osnivači na prijedlog upravnih vijeća, a za 
imenovanje ravnatelja potrebno je prethodno mišljenje nadležnog Kulturnog vijeća. 

Kulturno vijeće Grada Slavonskog Broda se slaže sa prijedlogom Upravnog vijeća 
Kazališno- koncertne dvorane "Ivana Brlić Mažuranić" da se za ravnatelja navedene 
Ustanove imenuje Hrvoje Špicer, prof. 

S poštovanjem, 
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KAZALIŠNO - KONCERTNA DVORANA "IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ" 

SLAVONSKI BROD 

Sukladno čl. 27. Zakona o kazalištu (NN 71/06, 121/13), čl. 24. i čl. 32. Statuta Kazališno-koncertne 
dvorane "Ivana Brlić Mažuranić", te zaključku Upravnog vijeća usvojenog na 8. sjednici održanoj 23. 
siječnja 2014.g. donosi se: 

ODLUKA 
o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelje 

l. 
Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Kazališno-koncertne dvorane "Ivana Brlić

Mažuranić", za iduće četverogodišnje mandatno razdoblje. 

2. 
Natječaj će se objaviti u dnevnom tisku "Glasu Slavonije" i "Narodnim novinama", najkasnije do 

. 31.01.2014.g. 

3. 
Natječaj će biti otvoren 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama". 

4. 
Natječajem će se definirati uvjeti za izbor i imenovanje ravnatelja prema Zakonu o kazalištu (NN 
71/06, 121/13), Statutu Kazališno-koncertne dvorane "Ivana Brlić-Mažuranić" te uvjeti što ih je 

utvrdilo upravno vijeće posebno usvojenim tekstom natječaja, koji je sastavni dio odluke. 

5. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primijeniti će se odmah. 

U Slavonskom Brodu, 23. siječnja 2014.g. 
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KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA "IVANA BRLIĆ 
SLAVONSKI BROD 

MAŽURANIĆ" 

Sukladno čl. 25. Zakona o kazalištima (NN 71/06, 121/13), čl. 33. Statuta ustanove i zaključku upravnog 
vijeća usvojenog na 10. sjednici održanoj 13. veljače 2014.g. donosi se: 

ODLUKA 

o prijedlogu kandidata za imenovanje na mjesto ravnatelja 
Kazališno-koncertne dvorane "Ivana Brlić Mažuranić" 

l. 
Upravno vijeće Kazališno-koncertne dvorane "Ivana Brlić-Mažuranić" Slavonski Brod predlaže 

Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda, da za ravnatelja ove ustanove u budućem četverogodišnjem 
mandatnom razdoblju imenuje: 

HRVOJA ŠPICERA, 

profesora glazbene kulture iz Slavonskog Broda, Gubčeva 32., koji je i do sada obna§ao tu dužnost. 

2. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a prijedlog Gradskom vijeću bit će proslijeđen najkasnije 

do 31. veljače 2014.g. 

Obrazloženje: 

Kako dosadašnjem ravnatelju KKD "I.B.Mažuranić" Hrvoju Špiceru, tijekom travnja 2014.g. ističe 
mandat na dužnosti ravnatelja, upravno vijeće ustanove je na svojoj 8. sjednici od 23. siječnja 2014.g. donijelo 
odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja u budućem četverogodišnjem mandatnom 
razdoblju, a koji je u međuvremenu raspisan. Natječaj je objavljen u "Glasu Slavonije" 29. siječnja 2014.g. 
(br.29477) i Narodnim novinama 29. siječnja 2014.g. (br 11/14) i bio otvoren 8 dana od dana objave u 
Narodnim novinama. 

Na objavljeni natječaj u propisanom roku prijavio se jedan kandidat: 

Hrvoje Špicer, profesor glazbene kulture iz Slavonskog Broda (dosada§nji ravnatelj) 

Na svojoj 10. sjednici održanoj 13. veljače 2014.g. upravno vijeće ustanove razmotrilo je prispjelu 
prijavu kandidata i nakon detaljnog uvida u priloženu dokumentaciju odlučilo da za ravnatelja Kazališno
koncertne dvorane "Ivana Brlić-Mažuranić" u idućem četverogodišnjem mandatnom razdoblju Gradskom vijeću 
predloži Hrvoja Špicera, koji je tu dužnost obavljao i do sada i koji u potpunosti ispunjava sve uvjete iz natječaja, 
kao i uvjete za ravnatelja ustanove propisane Zakonom i Statutom. 

U Slavonskom Brodu, 13. veljače 2014.g. 

Dostaviti: 
1. KKD "I.B.Mažuranić", ovdje 
2. Grad Slavonski Brod, gradonačelnik 
3. Grad Slavonski Brod, gradsko vijeće 
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Nazočni: 

ZAPISNIK 
sa 10. sjednice Upravnog vijeća 

od 13.2.2014. s početkom u 12,00 sati održanoj u 
Kazališno-koncertnoj dvorani "Ivana Brlić-Mažuranić" 

l. Vesna Zlatarević-predsjednica, 
2 . Dejan Smaić- član 

3. Nataša Buntić-članica, 
4. Stanislav Hudi -član, 
S. Marta-Luc-Polanc- članica, 

6. Hrvoje Špicer, ravnatelj 

Predloženi D N E V N l R E D 

l. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća 
održane u petak. ?.veljače 2014. 
2. Programsko izvješće 2013. 
3. Financijsko izvješće 2013. 
4. Zamolbe za ustupanje dvorane i dvoranskih usluga na korištenje-Lions club 
"Brođankau 

S. Prijedlog programa za veljaču-nadopuna 
6. Otvaranje i razmatranje pristiglih prijava na natječaj za izbor ravnatelja Kazališno
koncertne dvorane "Ivana Brlić-Mažuranić" 
7. Različito 

Radni dio sjednice: 

Predsjednica Upravnog vijeća otvorila je sjednicu, pozdravila nazočne i pročitala prijedlog Dnevnog 
reda. 

AD-l. Nakon čitanja zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća, isti je jednoglasno usvojen. 

AD-2. Programsko izvješće za 2013. godinu članovi Upravnog vijeća dobili su pismenim putem. Isto je 
ravnatelj Hrvoje Špicer dodatno pojasnio na sjednici. 

ZAKUUČAK: Programsko izvješće za 2013. godinu jednoglasno je usvojeno. 

AD-3 Financijsko izvješće za 2013. godinu članovi Upravnog vijeća dobili su pismenim putem. Kao i u 
prethodnoj točki dodatno pojašnjenje o izvješću dao je ravnatelj. 

ZAKUUČAK: Financijsko izvješće za 2013. godinu jednoglasno je usvojeno. 

AD-4 Lions club "Brođanka" uputilo je Upravnom vijeću zamolbu za ustupanje dvorane i dvoranskih 
usluga bez naknade ili dijela naknade za održavanje kazališne predstave od koje sav prihod ide u 
humanitarne svrhe. 

" ZAKUUČAK: U zamolbi Lions club "Brođanka" ~avedeno je kako prihod od predstave ide za pomoć 
djeci s poteškoćama OŠ "Milan Amruš". Na temelju toga, Upravno vijeće odobrilo je ustupanje 
dvorane Lions clubu "Brođanka" prema posebnim uvjetima određenim u članku 9. Pravilnika o 



domjenka u prostorima Kazališno-kon'=erne dvor;ane l/lv;ana Brlić-i\Jl;jiur;:~nk 
Odluka Upravnog vijeća dostavit će se pismenim ptrtem Lions dubu ,,P.rorlant-;:1". 

AD5-5 Prijedlog programa za veljaču-dopunu programa predstaviv je ravnatelj o:htrJran~ '-"-V''''c 
programa odnosi se na manifestaciju "Dani plesa" koja se održava u čast Brođanki f\l!iji {•>IE~i 
Slavenskoj u vremenu od 20.-28. veljače 2014. Program obuhvaća plesne preds·(ave za dje<:u ' 
odrasle, (Baletna slika -Studio za suvremeni i klasični ples "Brodski leptirići", "Posvećenje proljeća' 
Škola suvremenog plesa Ane Maletić iz Zagreba, "Ništa nije krivo" - Plesna kompanija MASA iz 
Zagreba, "Na putu prema gore" - koprodukcija Mirjane Preis i Studija za suvremeni pies iz Zagreba, 
"love will tear us apart"- produkcija De facto iz Zagreba i 5. KORAl<- projekt za unaprjeđenje plesne 
kulture u OŠ BPŽ), predstavljanje knjige "Mija Čorak Slavenska· mjesta i putovi" i baletnu predstavu 
"Giselle" koju će izvesti HNK iz Zagreba. 

ZAKUUČAK: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog programa-nadopunu 
veljaču. 

AD-6 Na ovoj točki ravnatelj Hrvoje Špicer napustio je sjednicu, kako bi članovi Upravnog vij~-<'· mogli 
raspravljati o natječaju za izbor ravnatelja dvorane. 
Članovi Upravnog vijeća utvrdili su da je na Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja >:V-O-iBM 
pristigla samo jedna prijava, prijava je podešena u roku koji je bio propisan u natječaju (vidljivo po 
datumu kada je prijava zaprimljena u Kazališno-koncertnoj dvorani "l. B. Mažuranić"). 
Predsjednica Upravnog vijeća otvorila je navedenu prijavu, utvrđeno je da je prijava kandidat~ Hrvoja 
Špicera, te pročitala pristiglu zamolbu članovima Upravnog vijeća. 
Nakon što je zamolba pročitana, članovi Upravnog vijeća pristupili su utvrđivanju obveznih 
dokumenata koji su prema natječaju kandidati bili obvezni priložiti. Zamolba je sadržavala: diplomu o 
stečenoj stručnoj spremi, prijedlog programa rada kazališta, životopis, domovnicu, potvrdu o 
nekažnjavanju, dokaz o radnom iskustvu. Utvrđeno je da su svi potrebni dokumenti dostavljeni u 
originalu ili ovjerenoj preslici i pravovaljani. Osim traženih dokumenata kandidat je priložio i foto 
album sa slikama koji prate dosadašnji rad kandidata. 
Predsjednica Upravnog vijeća pokrenula je raspravu o kandidatovom četverogodišnjem prijedlogu 
programa tada kazališta, te se je pristupilo glasan ju temeljem pristigle zamolbe. 

ZAKUUČAK: Nakon što su članovi Upravnog vijeća utvrdili da je na natječaj za izbor i imenovanje 
ravnatelja pristigla jedna zamolba, dostavljena u roku, utvrđeno je da kandidat i natječajna 

dokumentacija udovoljava svim uvjetima natječaja i nakon provedene rasprave o kandidatovom 
četverogodišnjem prijedlogu programa rada kazališta pristupili su glasanju i jednoglasno izabrali 
Hrvoja Špicera. 
Prijedlog Upravnog vijeća o izboru i imenovanju Hrvoja Špicera za ravnatelja Kazališno-koncertne 
dvorane "Ivana Brlić-Mažuranić" pismenim putem dostavit će se Gradskom vijeću na daljnje 
postupanje. 

AD-7 Pod točkom različito nije bilo rasprave. 

Sjednica je zaključena u 13 sati. 

Zapisničar: Stanislav Hudi 

~~ 
Dostaviti: 
l. Nazočni 
2. Arhiva 

Predsjednica Upravnog vijeća: 
Vesna Zlatarević mag. paed. 



Nazočni: 

ZAPISNIK 
sa 8. sjednice Upravnog vijeća 

od 23.1.2014. s početkom u 10,00 sati održanoj u 
Kazališno-koncertnoj dvorani "Ivana Brlić)Yiažuranić" 

.,j \1/ : . 

1. Vesna Zlatarević-predsjednica, . ·. >r '•' o'f · -o2 · 
2. Dejan Smaić- član -:;., ,,.J ;; . ,. , ' ·····- _.,. • 
3. Nataša Buntić-članica, ~--- - .. !. - + 
4. Stanislav Hudi -član, [, j i 
S. Marta-Luc-Polanc- članica, t i i 
6. Hrvoje Špicer, ravnatelj Kazališno-koncertne dtorane "lv~na Brlić-MJžuranić" 

Predloženi D N E V N l R E D 

l. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća 
održane u petak, 27.prosinca 2013. 
2. Usklađivanje Pravilnika o radu Kazališno-koncertnu "Ivana Brlić-Mažuranić" s 
Pravilnikom o radu Grada Slavonskoga Broda 
3. Raspisivanje natječaja za izbor ravnatelja 
4. Zamolba za korištenje Centra mladih-Građanska udruga "Kameleon i Mreža" 
S. Zamolba za rezervaciju Kazališno-koncertne dvorane "Ivana Brlić-Mažuranić"
Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda 
6. Zamolba za financiranje stručnog voditelja udruge-Limena glazba "Željezničar" 
7. Različito 

Radni dio sjednice: 

Predsjednica Upravnog vijeća otvorila je sjednicu, pozdravila nazočne i pročitala prijedlog Dnevnog 
reda. 

AD-l. Nakon čitanja zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća, isti je jednoglasno usvojen. 

AD-2. Tajnik Kazališno-koncertne dvorane "Ivana Brlić-Mažuranić" Darko Rukavina obrazložio je 
Pravilnik o radu i izvijestio članove Upravnog vijeća da je uskladio Pravilnik o radu Kazališno
koncertne dvorane "Ivana Brlić-Mažuranić" s Pravilnikom o radu Grada Slavonskog Broda koliko je 
bilo moguće. Kao problem istaknuo je smanjenje novčane naknade za prijevoz jer djelatnici Dvorane 
zbog programa koji se najčešće događaju u popodnevnim i večernjim satima kao i vikendom nisu u 
mogućnosti koristiti linije gradskog prijevoza. 

ZAKUUČAK: Usklađeni Pravilnik o radu Dvorane članovi Upravnog vijeća prihvatili su i daju ga na uvid 
Gradu Slavonskom Brodu. Upravno vijeće se složilo da je Dvorana iznimka od ostalih gradskih 
ustanova što se tiče radnog vremena koje je često smjenska i iziskuje rad i vikendom. Na temelju 
toga, Upravno vijeće smatra da se djelatnici Ustanove trebaju izuzet iz oduke o smanjenju naknade za 
prijevoz. \ 



AD-3 Tajnik Dvorane Darko Rukavina obrazložio je članovima Upravnog vijeća prijedlog natječaja za 
ravnatelja Dvorane koji se temelji na odredbama Statuta Dvorane i Zakonu o kazalištu. 

ZAKU U ČAK: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi prijedlog natječaja. 

AD-4. Građanska udruga "Kameleon i Mreža" uputila je zamolbu za korištenje prostora Centra mladih 
za VII Memorijal "Ostat ću mlad-Krešimir Blažević" u terminu 21. i 22. ožujka 2014. g. 

ZAKUUČAK: Upravno vijeće odobrilo je korištenje Centra mladih u navedenim terminima. 

AD-S Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda uputila je molbu za rezerviranje Dvorane za potrebe 
održavanja 2. ln net Forum-a- foruma inovacija i novih tehnologija koji će se održati u terminu 27. i 28. 
ožujaka 2014. g. 

ZAKU U ČAK: Upravno vijeće odobrilo je korištenje Dvorane u navedenim terminima bez naknade. 

AD-6 Limena glazba "željezničar" uputilo je zamolbu za financiranje stručnog voditelja udruge 
"Gradska limena glazba Željezničar" 
U proračunu za 2014. g. Dvorana je dobila dovoljno sredstava za financiranje voditelja udruga koje 
djeluju pri Centru za kulturu, a kojima Kazališno-koncertna dvorana ",vana Brlić-Mažuranić" 

sufinancira rad stručnih voditelja. Na temelju toga, ravnatelj Hrvoje Špicer je istaknuo da se može 
povećati naknada za voditelje udruga, što je i bila preporuka Upravnog vijeća, te da se ista može 
isplaćivati i voditelju Limene glazbe "Željezničar". Ravnatelj je predložio Upravnom vijeću da se svim 
voditeljima udruga pri Centru za kulturu ove godine isplaćuje naknada u iznosu od 2.000,00 kn. 

ZAKUUČAK: Upravno vijeće prihvatilo je prijedlog Limene glazbe "Željezničar" kao i prijedlog 
ravnatelja Hrvoja Špicera da se svim voditeljima udruga pri Centru za kulturu isplaćuje naknada u 
iznosu od 2.000,00 kn. 

AD-7 Pod točkom razno ravnatelj je Upravno vijeće upoznao sa izmjenama Plana programa za prva tri 
mjeseca u 2014. godini. Radi se o baletu "Orašar" HNK iz Osijeka i kazališnoj predstavi "Škrtičina" 
HNK iz Šibenika, a navedeni su otkazani. Balet je otkazan zbog nemogućnosti potpisivanja ugovora, 
jer HNK iz Osijeka nema izabranog intendanta, a predstava "Škrtičina" otkazana je zbog bolesti glavne 
glumice koja nema zamjenu. 
Dvorana će navedene programe pokušati dogovoriti u novim terminima ili naći zamjenske programe. 

ZAKUUČAK: Upravno vijeće primilo je na znanje izmjene programa. 

Sjednica je zaključena l\_ ll sati. 

Zapisničar: Stanislav Hudi Predsjednica Upravnog vijeća: 
Vesna Zlatarević mag. paed. 

Dostaviti: 
1. Nazočni 
2. Arhiva 



,~ 2r.:oi!!014 Oglasri dio 

(273) 

Na temelju članka 27, Zakona o kazalištima (NN 71/06, 121/13) i čl 32. Statuta 
Kazališno--koncertne dvorane »Ivana Brlić-Mažuranić« u Slavonskom Brodu, Upravno 
vijeće 23. siječnja 2014. donijelo je Odh.Jkukojomse raspisJ.!ie 

NATJEČAJ 

za izbor i imenovanje ravnatelja Kazališno-
-koncertne dvorane »Ivana Brlić-Mažuranić« u Slavonskom Brodu. 

Kandidati za ravnatelja kazališta moraju osim općih m-jeta iz Zakona o radu, ispunjavati 
i sljedeće m-jete: 

l. visoku školsku sprerrru pedagoške, ekonomske ili pravne struke i najmanje pet 
godina radnog iskustva na poslovima koji su u svezi s djelatnošću Ustanove 

Iznimno, za ravnatelja može biti imenovana osoba, koja osim m-jeta iz stavka l. ovog 
članka, nema visoku stručnu spremu, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području 
kuhure s najmanje deset godina radnog staža. 

2. stručne, radne i organizacijske sposobnosti za obavljanje poslova ravnatelja 

3. prijedlog četverogodišnjeg programa rada koji sadrži financijski i kadrovski plan 
ostvarivanja predloženoga programa. 

Ravnatelj se imenuje na četiri godine na temelju predloženog četverogodišnjeg programa 
koji obavezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa. 

Za vrijeme trajanja natječajnog roka svaki kandidat može izvršiti uvid u utvrđeni 
programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje (od 2014. do 
20 17. ). Uvid se može izvršiti u prostorijama Kazališta radnim danom od 9 do 12 sati uz 
prethodnu najavu. Podatke koje sazna uvidom, kandidat ne smije javno iznositi ni 
objavljivati 

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili o \jerenu presliku: 

- diplorrru o stečenoj stručnoj spremi 

- prijedlog program rada kazališta 

-životopis 

-domovnica 

-m-jerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjesec~ 

- dokaz o radnom iskustvu 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

htlp:/lnaroche-~ne.nn.hr/oglasi/default.aspx 1/2 



. mo/2014 Oglasni dio 

Pisana prijava podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinatm, 
na adresu: Kazališno-koncertna dvorana »Ivana Brlić Mažuranić«, Trg Stjepana 
Miletića 12, 35000 Slavonski Brod, s naznakom: »Natječaj za izbor i itrenovanje 
ravnatelja- ne otvaraj«. 

Nepotpune i zakaš~ele prijave neće se razmatrati 

Rok u kojem se kandidati oba\ještavaju o izboru ne roože biti dulji od četrdeset pet 
dana od isteka roka za podnoše~e prijava. 

Kazališno-koncertna dvorana 
»Ivana Brlić-Mažuranić«, 

Slavonski Brod 
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Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (NN 71/06, 121/13) i čl. 32. Statuta 
Kazališno·koncertne dvorane "Ivana Brlić·Mažuranić'' u Slavonskom Brodu, 

Upravno vijeće 23. siječnja 2014. donijelo je Odluku kojom se 

raspisuje 

NATJEČAJ 
za izbor i Imenovanje ravnatelja 

Kazališno-koncertne dvorane "Ivana Brlić-Mažuranić" u Slavonskom Brodu 

Kandidati za ravnatelja kazališta moraju osim općih uvjeta iz Zakona o radu ispunjavati i sljedeće 
uvjete: 

1. Visoku školsku spremu pedagoške, ekonomske ili pravne struke i najmanje pet godina 
radnog iskustva na poslovima koji su Li svezi s djelatnošću Ustanove. 

lznimno, za ravnatelja može biti imenovana osoba, koja pored uvjeta iz stavka 1. ovog 
članka, nema visoku stručnu spremu, ukoliko je istaknuti i priznati stručnjak na području 
kunute s najmanje deset godina radnog staža. 

2. Stručne, radne i organizacijske sposobnosti za obavljanje poslova ravnatelja. 

3. Prijedlog četverogodišnjeg programa rada koji sadrži financijski i kadrovski plan 
ostvarivanja predloženoga programa. 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine na temelju predloženog četverogodišnjeg 
programa koji .. obavezno sadržifinandjski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa. 

Za vrijeme trajanja natječajnog roka svaRi kandidat može izvrMi uvid u.ulvrđeni progr<l!l'lski i 
financijski·okVir za sljedeće četverogodi~nje razdoblje (od 2014. do 2011;). Uvid se može izvršiti 
u prostorijama Kazališta radnim danom od 9 do 12 sati uz prethodnu najavu. 

Podatke koje sazna uvidom, kandidat ne smije javno iznositi ni objavijivati. 

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku: 

-diplomu· o stečenoj stručnoj spremi 

- prijedlog program rada kazališta 

-životopis 

-domovnica 

- uVjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci) 

- dokaz o radnom iskustvu 

Na natječaj se mogu javiti o~obe oba spola. 

Pisana prtjava podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, 
naadreilu:. Kazališno-koncertna dvorana "Ivana Brlić Mažuranić", Trg Stjepana Miletića 12, 
351)00 Slavonski Brod,.s na;zn11kom: •Natječaj za Izbor llmenovanj~ r~vnatelja 
- ne otitaraji<. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji oct četrdeset pet dana od 
Isteka roka za podnošenje prijava. 

Kazalllno..koncertna dvorana 
"Ivana Brlić Mduranlć" 
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Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (NN 71/06, 121/13) i čl. 32. Statuta Kazališno-koncertne 
dvorane .,Ivana Brlić-Mažuranić" u Slavonskom Brodu, Upravno vijeće 23. siječnja 2014. donijelo je 
Odluku kojom se raspisuje 

NATJEČAJ 
za izbor i imenovanje ravnatelja 

Kazališno-koncertne dvorane .,Ivana Brlić-Mažuranić" u Slavonskom Brodu 

Kandidati za ravnatelja kazališta moraju osim općih uvjeta iz Zakona o radu ispunjavati i sljedeće 
uvjete: 

l. Visoku školsku spremu pedagoške, ekonomske ili pravne struke i najmanje pet godina radnog 
iskustva na poslovima koji su u svezi s djelatnošću Ustanove. 

lznimno, za ravnatelja može biti imenovana osoba, koja pored uvjeta iz stavka l. ovog članka, 
nema visoku stručnu spremu, ukoliko je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s 
najmanje deset godina radnog staža. 

2. Stručne, radne i organizacijske sposobnosti za obavljanje poslova ravnatelja. 

3. Prijedlog četverogodišnjeg programa rada koji sadrži financijski i kadrovski plan ostvarivanja 
predloženoga programa. 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine na temelju predloženog četverogodišnjeg programa 
koji obavezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa. 

Za vrijeme trajanja natječajnog roka svaki kandidat može izvršiti uvid u utvrđeni programski i 
financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje (od 2014. do 2017.). Uvid se može izvršiti u 
prostorijama Kazališta radnim danom od 9 do 12 sati uz prethodnu najavu. Podatke koje sazna 
uvidom, kandidat ne smije javno iznositi ni objavljivati. 

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku: 

diplom u o stečenoj stručnoj spremi 
prijedlog program rada kazališta 
životopis 
domovnica 
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci) 
dokaz o radnom iskustvu 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Pisana prijava podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: 
Kazališno-koncertna dvorana "Ivana Brlić Mažuranić" , Trg Stjepana Miletića 12, 35000 Slavonski 
Brod, s naznakom: »Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja- ne otvaraj«. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Rok u kojem se kandidati obavještavaju o izbt~Cu ne može biti dulji od četrdeset pet dana od isteka 
roka za podnošenje prijava. · 

Kazališno-koncertna dvorana 
"Ivana Brlić Mažuranić" 



HRVOJE ŠPICER 
Matije Gupca 32, 
35 000 Slavonski Brod 
Tel. 035 415 225 
Mob. 099 682 1697 
Hrvoje.spicer@Jgmail.com 

Poštovani! 

ZAMOLBA 

Kazališno - koncertna dvorana 
"Ivana Brlić- Mažuranić" 

Trg Stjepana Miletića 12 
Slavonski Brod 

Budući da svojim kvalifikacijama udovoljavam zahtjevima navedenim u natječaju od 
29. siječnja 2014. godine objavljenim u Glasu Slavonije br. 29477, javljam se na natječaj za 
izbor i imenovanje ravnatelja Kazališno- koncertne dvorane "Ivana Brlić- Mažuranić" 
Slavonski Brod. 

S poštovanjem 

Prilozi: 

-diploma o stečenoj stručnoj spremi 
-prijedlog programa rada kazališta za razdoblje 2014.-2018. usklađen sa financijskim 
planom ustanove i kadrovskom strukturom 

-životopis 
-domovnica 
-uvjerenje o nekažnjavanju '-. 
-dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a) 
-foto album 
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HRVOJE ŠPICER 
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35 000 Slavonski Brod 
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Kazališno - koncertna dvorana 
"Ivana Brlić- Mažuranić" 

Trg Stjepana Miletića 12 
Slavonski Brod 

Budući da svojim kvalifikacijama udovo1javam zahtjevima navedenim u natječaju od 
29. siječnja 2014. godine objavljenim u Glasu Slavonije br. 29477, javljam se na natječaj za 
izbor i imenovanje ravnatelja Kazališno- koncertne dvorane "Ivana Brlić -Mažuranić" 
Slavonski Brod. 

S poštovanjem 
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Prilozi: 

-diploma o stečenoj stručnoj spremi 
-prijedlog programa rada kazališta za razdoblje 2014. - 2018. usklađen sa financijskim 
planom ustanove i kadrovskom strukturom 
-životopis 
-domovnica 
-uvjerenje o nekažnjavanju <.. 
-dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a) 
-foto album 



REPUBLIKA HRVATSKA 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

MUZIČKA AKADEMIJA U ZAGREBU 

DIPLOMA 
O STEČENOJ STRUČNOJ SPREMI SEDMOG (VIV1) STUPNJA 

' v 

HRVOJE SPICER 
rođen 4. travnja 1973. u Slavonskom Brodu, općina Slavonski Brod, Republika 

Hrvatska, završio je dana 24. lipnja 1996. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 

program studija 

GLAZBENA KULTURA 

u trajanju od osam semestara. 

Muzička akademija u Zagrebu utvrduje da je HRVOJE ŠPICER 

položio sve propis.ane ispite i izvršio sve druge obveze iz programa studija 

glazbene kulture i stekao stručnu spremu sedmog (VII/l) stupnja i stručni naziv 

PROFESOR GLAZBENE KULTURE 

kao i sva prava koja mu pripadaju po propisima. 

Broj: 2154 

U Zagrebu, 24. lipnja 1996. 

Dek1n: 

izv. prof. KRISTIJAN PETROVIĆ 



PRIJEDLOG PLANA RADA I FINANCIJSKI PLAN 
KAZALIŠNO- KONCERTNE DVORANE "IVANA BRLIĆ- MAŽURANIĆ" 

ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2018. GODINE 

2014. GODINA 

FINANCIJSKI PLAN: 3.598.853 HRK 

KADROVSKA STRUKTURA: 8 djelatnika (majstor svijetla i tona, voditelj dječjeg kazališta 
i kazališne radionice, domar - ložač, spremačica, suradnica za promidžbu i distribuciju 
programa, računovođa, tajnik i ravnatelj) 

NASTAVAK OBNOVE DVORANE 

popravak poda na glavnoj pozornici 
servis pojačala scenske rasvjete i ozvučenja 
popravak poda i dijela stolica u dvorani 
servis sustava centralnog parnog i plinskog plinskog sustava grijanja i hlađenja 

CENTAR MLADIH 

rješavanje problema akustike u Centru mladih, ugradnja izolacijskih ploča 
izrada projekta scenske rasvjete i razglasa u Centru mladih 
suradnja sa udrugama mladih, korisnicima prostora 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

održavanje manifestacija: Brodsko glazbeno ljeto, Dani plesa, U svijetu bajki Ivane Brlić 
Mažuranić 

suoorganizacija i izvršenje programa za potrebe Grada Slavonskog Broda (koncerti u 
povodu Dana grada, dočeka Nove godine, Katarinskog i Božićnog sajma ... ) 
suradnja s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske i nadležnim tijelima EU 
nastavak suradnje sa svim profesionalnim kazališnim i koncertnim kućama Hrvatske i po 
mogućnosti inozemstva 
provesti plan sa četiri glazbeno-scenska projekta godišnje (opera, balet, mjuzikl, opereta) 
ostvariti minimalno 12 kazališnih gostovanja godišnje i 12 koncerata klasične glazbe u 
sezoni 
nastaviti suradnju i potpomagati rad udruga smještenih u KKD IBM 
pomagati organizaciju Festivala amaterskih kazališta 
nastaviti i unaprijediti rad kazališne radionice "U svijetu bajki .. " 
pomagati rad ostalih gradskih kulturnih udruga, ustanova i drugih pravnih i fizičkih osoba, 
koje ostvaruju svoje programe u KKD !~M 
pomagati i koordinirati rad udrga Centra mladih 



2015. GODINA 

FINANCIJSKI PLAN: 3.698.853 HRK 

KADROVSKA STRUKTURA: 8 djelatnika (majstor svijetla i tona, voditelj dječjeg kazališta 
i kazališne radionice, domar -ložač, spremačica, suradnica za promidžbu i distribuciju 
programa, računovođa, tajnik i ravnatelj) 

NASTAVAK OBNOVE DVORANE 

zamjena dotrajalih zastora na pozornici 
obnova informatičke opreme 
servis scenske opreme 
uređenje sanitarnih čvorova u dvorani 
servis sustava centralnog parnog i plinskog plinskog sustava grijanja i hlađenja 

CENTAR MLADIH 

servis sustava grijanja, ličenje prostorija 
nabava i montaža energetske baze, kao pripreme za scensku opremu u Centru mladih 
suradnja s udrugama mladih, korisnicima prostora 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

održavanje manifestacija Brodsko glazbeno ljeto, Dani plesa, U svijetu bajki Ivane Brlić 
Mažuranić 

suoorganizacija i izvršenje programa za potrebe Grada Slavonskog Broda (koncerti u 
povodu Dana grada, dočeka Nove godine, Katarinskog i Božićnog sajma ... ) 
suradnja s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske i nadležnim tijelima EU 
nastavak suradnje sa svim profesionalnim kazališnim i koncertnim kućama Hrvatske i po 
mogućnosti inozemstva 
provesti plan sa četiri glazbeno-scenska projekta godišnje (opera, balet, mjuzikl, opereta) 
ostvariti minimalno 13 kazališnih gostovanja godišnje i 13 koncerata klasične glazbe u 
sezom 
nastaviti suradnju i potpomagati rad udruga smještenih u KKD IBM 
pomagati organizaciju Festivala amaterskih kazališta 
nastaviti i unaprijediti rad kazališne radionice Svijeta bajki 
pomagati rad ostalih gradskih kulturnih udruga, ustanova i drugih pravnih i fizičkih osoba, 
koje ostvaruju svoje programe u KKD IBM 
pomagati i koordinirati rad udrga Centra mladih 



2016. GODINA 

FINANCIJSKI PLAN. 3.798.853 HRK 

KADROVSKA STRUKTURA: 9 djelatnika (majstor svijetla i tona, inspicijent, producent 
programa, domar -ložač, spremačica, suradnica za promidžbu i distribuciju programa, 
računovođa, tajnik i ravnatelj) 

NASTA V AK OBNOVE DVORANE 

popravak poda na glavnoj pozornici 
nabavka novih pojačala za unutarnje i vanjsko scensko ozvučenje 
nabavka električnog klavira 
uređer.je sanitarnih čvorova u garderobama 
ličenje holova u prizemlju i na katu dvorane 
ugradnja prilazne rampe za invalide 
priprema projektne dokumentacije novog sustava grijanja i hlađenja u dvorani (u suradnji 
sa gradom Slavonskim Brodom) 

CENTAR MLADIH 

organizacija koncerata i drugih programa 
nabava i montaža dijela scenske rasvjete u Centru mladih 
rad s udrugama mladih 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

održavanje manifestacija Brodsko glazbeno ljeto, Dani plesa, U svijetu bajki Ivane Brlić 
Mažuranić 

suoorganizacija i izvršenje programa za potrebe Grada Slavonskog Broda (koncerti u 
povodu Dana grada, dočeka Nove godine, Katarinskog i Božićnog sajma ... ) 
suradnja s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske i nadležnim tijelima EU 
nastavak suradnje sa svim profesionalnim kazališnim i koncertnim kućama Hrvatske i po 
mogućnosti inozemstva 
provesti plan sa četiri glazbeno-scenska projekta godišnje (opera, balet, mjuzikl, opereta) 
ostvariti minimalno 15 kazališnih gostovanja godišnje i 15 koncerata klasične glazbe u 
sezom 
nastaviti suradnju i potpomagati rad udruga smještenih u KKD IBM 
pomagati organizaciju Festivala amaterskih kazališta 
nastaviti i unaprijediti rad kazališne radionice Svijeta bajki 
pomagati rad ostalih gradskih kulturnih udruga, ustanova i drugih pravnih i fizičkih osoba, 
koje ostvaruju svoje programe u KKD IBM 
pomagati i koordinirati rad udrga Centra mladih 



2017. GODINA 

FINANCIJSKI PLAN: 3.898.853 HRK 

KADROVSKA STRUKTURA: 8 djelatnika (majstor svijetla i tona. inspicijent, producent 
programa, domar - ložač, spremačica, suradnica za promidžbu i distribuciju programa, 
računovođa, tajnik i ravnatelj) 

NASTA V AK OBNOVE DVORANE 

popravak poda na glavnoj pozornici 
popravak i izmjena stolica u velikoj dvorani 
obnova i servis opreme u garderobama i holovima dvorane 
servis sustava grijanja i hlađenja u dvorani 
ličenje prilaznog hodnika i amfiteatra 
izgradnja novog prilaza, rampe, kao pomoć tehnici (na sjevernom prilazu pozornici) 

CENTAR MLADIH 

organizacija koncerata i drugih programa 
nabava i montaža dijela razglasa u Centru mladih 
suradnja s udrugama mladih, korisnicima prostora 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

održavanje manifestacija Brodsko glazbeno ljeto, Dani plesa, U svijetu bajki Ivane Brlić 
Mažuranić 
suoorganizacija i izvršenje programa za potrebe Grada Slavonskog Broda (koncerti u 
povodu Dana grada, dočeka Nove godine, Katarinskog i Božićnog sajma ... ) 
suradnja s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske i nadležnim tijelima EU 
nastavak suradnje sa svim profesionalnim kazališnim i koncertnim kućama Hrvatske i po 
mogućnosti inozemstva 
provesti plan sa četiri glazbeno-scenska projekta godišnje (opera, balet, mjuzikl, opereta) 
ostvariti minimalno 17 kazališnih gostovanja godišnje i 17 koncerata klasične glazbe u 
sezom 
nastaviti suradnju i potpomagati rad udruga smještenih u KKD IBM 
pomagati organizaciju Festivala amaterskih kazališta 
nastaviti i unaprijediti rad kazališne radionice Svijeta bajki 
pomagati rad ostalih gradskih kulturnih udruga, ustanova i drugih pravnih i fizičkih osoba, 
koje ostvaruju svoje programe u KKD IBM 
pomagati i koordinirati rad udrga Centra mladih 



2018. GODINA 

FINANCIJSKI PLAN: 3.998.853 HRK 

KADROVSKA STRUKTURA: 9 djelatnika (majstor svijetla i tona, inspicijent, producent 
programa, domar -ložač, spremačica, suradnica za promidžbu i distribuciju programa, 
računovođa, tajnik i ravnatelj) 

NASTAV AK OBNOVE DVORANE 

ugradnja električnih cugova na pozornici 
nabavka novih pojačala za unutarnje i vanjsko scensko ozvučenja 
ličenje garderoba i holova 
popravak montažnog poda i sjedalica u kazališnoj kavani 
demontaža starog i ugradnja novog plinskog sustava grijanja i hlađenja 

CENT AR MLADIH 

organizacija koncerata i drugih programa 
servis i nadogradnja scenske rasvjete i razglasa u Centru mladih 
suradnja s udrugama mladih, korisnicima prostora 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

održavanje manifestacija Brodsko glazbeno ljeto, Dani plesa, U svijetu bajki Ivane Brlić 
Mažuranić 

suoorganizacija i izvršenje programa za potrebe Grada Slavonskog Broda (koncerti u 
povodu Dana grada, dočeka Nove godine, Katarinskog i Božićnog sajma ... ) 
suradnja s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske i nadležnim tijelima EU 
nastavak suradnje sa svim profesionalnim kazališnim i koncertnim kućama Hrvatske i po 
mogućnosti inozemstva 
provesti plan sa četiri glazbeno-scenska projekta godišnje (opera, balet, mjuzikl, opereta) 
ostvariti minimalno 20 kazališnih gostovanja godišnje i 20 koncerata klasične glazbe u 
sezoni 
nastaviti suradnju i potpomagati rad udruga smještenih u KKD IBM 
pomagati organizaciju Festivala amaterskih kazališta 
nastaviti i unaprijediti rad kazališne radionice Svijeta bajki 
pomagati rad ostalih gradskih kulturnih udruga, ustanova i drugih pravnih i fizičkih osoba, 
koje ostvaruju svoje programe u KKD IBM 
pomagati i koordinirati rad udrga Centra mladih 
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ZIVOTOPIS 

Zovem se Hrvoje Špicer i rođen sam 4. travnja 1973. godine u Slavonskom Brodu. 
U rodnom gradu sam završio osnovnu i srednju školu Gimnaziju "Matija Mesić", te osnovnu i 
srednju glazbenu školu. 1991. godine upisao sam studij glazbene kulture na Muzičkoj 
akademiji Sveučilišta u Zagrebu, a 1996. godine sam položio diplomski ispit iz predmeta 
dirigiranje u klasi profesora Vladimira Kranjčevića. Tijekom studija često sam se vraćao u 
Slavonski Brod i sudjelovao u kulturnom, ponajprije glazbenom životu grada nastupajući kao 
pjevač, korepetitor i zborovođa u Hrvatskom pjevačkom društvu "Davor". Od 1993. do 1997. 
godine bio sam član umjetničkog vijeća "Davora", a u sezoni 1993./1994. i voditelj muške 
pjevačke klape "Davor" na Festivalu dalmatinskih klapskih pjesama u Omišu. 1993. godine 
primio sam rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu za sudjelovanje u izvedbi 8. 
simfonije Gustava Mahlera. 

Po završetku studija vratio sam se u Slavonski Brod i zaposlio kao profesor glazbene 
umjetnosti na Klasičnoj gimnaziji i kolegiju fra Marijana Lanosovića, gdje radim već punih 
osamnaest godina i Gimnaziji "Matija Mesić", u kojoj sam radio pet godina. Uz pedagoški 
rad, organizirao sam koncerte sa zborovima brodskih gimnazija i dječjim zborom Glazbene 
škole Slavonski Brod. Posebno su zapažena četiri Božićna koncerta (1996. do 1999.), te 
Uskrsni koncert 1997. godine. 

Svoju kulturnu djelatnost proširio sam aktivnim radom u Ogranku Matice hrvatske 
Slavonski Brod, ponajprije kao dopredsjednik (od 1998. do 2000. godine), a zatim i 
predsjednik (od 2000. do 2006. godine). Zajedno sa članovima predsjedništva pripremao sam 
brojna književna predavanja, znanstvene skupove, likovne izložbe, literarne i druge radionice, 
te predstavljanja knjiga: "Pleme Berislavića" M. Mesića, "Godišnjaka 2000., 2001., 2002., 
2003., 2004." Matice hrvatske Slavonski Brod, Zbornika o Hugi Badaliću, četvrte knjige 
"Kronika franjevačkog samostana u Brodu na Savi", monografije "Mia Ćorak Slavenska", 
"Brodski jezikoslovci" ... 

Uz gore navedeno, napominjem da sam od 1986. godine stalni orguljaš, a od 2004. -
2008. godine i zborovođa župne crkve Gospe brze pomoći u Slavonskom Brodu. Ovim radom 
nadopunjujem svoje vjerske i kulturne aktivnosti. 

U kazališno-koncertnoj dvorani "Ivana Brite-Mažuranić" zaposlen sam na mjestu ravnatelja 
od 2002. godine. 



U prvom mandatu (od 2002. do 2006. godine), nastojao sam istovremeno raditi na obnovi 
dvoranskih prostora, kao i na kvantiteti i kvaliteti programa. U dogovoru s osnivačem 
ustanove, gradom Slavonskim Brodom inicirao sam i dijelom provodio poslove popravka 
krovišta i kupole, izmjene stolarije i ostakljivanja velikih zidnih površina oštećenih u ratu, 
uređenja sanitarnih prostorija, garderoba i spremišta, parcijalnog plinskog grijanja na južnoj i 
istočnoj strani objekta, te obnove stana domara i novih uredskih prostora na sjevernoj strani 
dvorane. Posebno ističem poslove na ugradnji scenske rasvjete, lakiranje i opremanje 
pozornice, kojima su bitno poboljšani uvjeti organiziranja najrazličitijih programa. Popunio 
sam i smještajne kapacitete dvorane. Tako od 2002. godine dvoranu i druge dvoranske 
prostore uz djelatnike ustanove koriste i Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, Studio za 
moderni i klasični ples "Brodski leptirići", Hrvatsko pjevačko društvo "Davor", Dječje 
kazalište "Ivana Brlić-Mažuranić", a u 2003. i 2004. godini i područni odjel Prometnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz to, povećao sam i broj programa sa 80-tak (koliko ih je 
bilo do 2002. godine) na 115 do 120. Cijelo vrijeme sam inzistirao na poboljšanju i kvaliteti 
programa dovođenjem profesionalnih kazališnih, baletnih, opernih, plesnih kuća, te ostvario 
niz programa među kojima sam posebno ponosan na mjuzikle "Piaf" i "Mali dućan strave" u 
izvedbi Zagrebačkog gradskog kazališta "Komedija". 

U z tradicionalnu manifestaciju Brodsko glazbeno ljeto koju organizira naša ustanova, 2003. 
godine uveo sam i potpuno novu manifestaciju Dani plesa (posvećenu najvećoj hrvatskoj 
plesnoj umjetnici svih vremena, rođenoj brođanki Miji Čorak Slavenskoj). Cilj manifestacije 
je upoznavanje šire brodske, ali i hrvatske javnosti s imenom i djelom ove velike plesne 
umjetnice. Organizirao sam postavljanje spomen ploče s brončanim reljefnim likom balerine 
na njezinu rodnu kuću u Starčevićevoj ulici br. 2, tiskanje monografije "Mia Čorak 
Slavenska", prikazivanje dokumentarnog filma i stručna predavanja o balerini, te pripremio 
izvođenje dvadestak profesionalnih baletnih predstava Miji Čorak u spomen. S ponosom 
spominjem dovođenje baletnog ansambla Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba koje je 
nastupilo s predstavom "Labuđe jezero", P. I. Čajkovskog, te baletnog ansambla HNK iz 
Splita koje je nastupilo u dva navrata. 
Uspostavio sam i odlične poslovne kontakte s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske koje 
redovito sufinancira naše manifestacije, te kazališna i koncertna gostovanja, a značajno je (s 
iznosom od 500.000,00 HRK) doprinjele nabavi scenske opreme. Tijekom proteklih mandata 
intenzivno sam surađivao s dramskim, opernim i baletnim ansamblima HNK u Zagrebu, 
Osijeku, Splitu i Rijeci, hrvatskih kazalištima ("Gavella", "Kerempuh", "Komedija", 
"ZeKaeM", "&TD" ... ), te istaknutim hrvatskim kulturnim radnicima, glumcima, pjevačima, 
dirigentima i zborovođama, bez kojih se ovaj posao ne bi mogao uspješno voditi. 
Inicirao sam i otvaranje Kazališne kavane "Hlapić", smještene u staklenom salonu na prvom 
katu dvorane. Ovim dodatnim sadržajem, nastojao sam učiniti dvoranu atraktivnijom i 
ugodnijom kako posjetiteljima, tako i izvođačima. Na taj način, Kazališno-koncertna dvorana 
ostvarila je suvremene standarde i prati poznatije uzore (Kavana "Lisinski" u istoimenoj 
dvorani u Zagrebu, Kavana "Kavkaz" u neposrednoj blizini HNK u Zagrebu i sl.). Kazališna 
kavana "Hlapić" započela je s radom 12. prosinca 2005. godine. 
U nastojanju da osuvremenim rad ustanove, osigurao sam adekvatnu informatičku opremu, 
postavio web stranicu dvorane (www.kkd-ibm.hr), te aktivirao elektronsku poštu (kkd
ibm@kkd-ibm.hr). 

" U drugome mandatu (2006. - 201 O. godina), nastavio sam obnavljati dvoranu i prateće 
prostore, vodio poslove uređenja pozornice (nabave i ugradnje glavnih i pomoćnih zastora, 



pomoćne pozornice i izgradnje novih zborskih praktikabla). U velikoj dvorani promijenjeni su 
etisoni, popravljena je i pretapacirano šest stotina redovnih i pedeset pomoćnih sjedalica, te je 
ugrađen most - nosač reflektora. Holovi u prizemlju i katu dvorane, kao i u predvorju i na 
terasi su oličeni, stolarija popravljena, djelomično zamijenjena i obojena, a garderoba za 
posjetitelje obnovljena i ukrašena ogledalima. Postavljeni su novi reklamni panoi, a ostakljeni 
su i cvjetni nasadi u holu dvorane. Uređena je i suvremeno opremljena kabina majstora 
svijetla i tona, te nabavljena dodatna scenska rasvjeta, ozvučenje sa monitoringom i velikim 
brojem mikrofona, te novi miks pultovi svijetla i tona. Zahvaljujući spomenutoj opremi 
Kazališno- koncertna dvorana "Ivana Brlić- Mažuranić" postala je najopremljenija dvorana 
u istočnoj Hrvatskoj, sposobna za izvođenje najvećih i najzahtjevnijih glazbeno-scenskih 
projekata. 
Tehničkim osuvremenjivanjem dvorane stečeni su uvjeti za dovođenje velikih opera, 
mjuzikala i baleta u Slavonski Brod. Tako je 2006. godine, nakon punih dvadeset godina, u 
Slavonski Brod vraćena opera zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta. Bila je to čuvena 
Mozartova "Čarobna frula" izvedena o 250-oj godišnjici skladateljeva rođenja. 
2007. godine zagrebačka opera je ponovno nastupila u Slavonskom Brodu, s jednim od 
najpoznatijih opernih naslova "Seviljskim brijačem" G. Rossinija. 
2008. godine u Slavonskom Brodu nastupio je i baletni ansambl zagrebačkog HNK, s 
najpoznatijem baletnom predstavom svih vremena "Labuđe jezero" P. I. Čajkovskog. Iste 
godine na pozornici Kazališno - koncertne dvorane "Ivana Brlić - Mažuranić" nastupio je i 
čuveni mađarski romski orkestar "Rajko", poznat i kao "Orkestar stotinu violina". 
2009. godine prigodom otvorenja jubilarnog dvadesetog "Brodskog glazbenog ljeta" nastupio 
je u dvorani veliki glazbeni i glumački ansambl ZGK Komedija sa svjetki poznatim 
mjuziklom "Briljantin". 

2007. godine inicirao sam i uz pomoć grada Slavonskog Broda obnovio kazališnu radionicu 
manifestacije U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić. Kazališna radionica je u protekle dvije 
godine ostvarila dva naslova ; "Regoč" i "Ribar Palunko". U radionici je sudjelovalo oko 
dvije stotine djece iz gotovo svih brodskih osnovnih škola, te dvadesetak nastavnika i troje 
profesiomllnih voditelja. 
Velikim uspjehom kazališne radionice smatra se i gostovanje predstave "Ribar Palunko" na 
49. Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku u lipnju 2009. godine. 

Uz spomenuto napominjem da sam nastavio dobru suradnju s gotovo svim profesionalnim 
hrvatskim kazalištima: Hrvatskim narodnim kazalištima u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci, 
gradskim kazališt ima "Gavella", "Komedija", "Kerempuh" i drugima. 

Tijekom drugog mandatnog razdoblja u slobodne prostorije Kazališno - koncertne dvorane 
"Ivana Brlić - Mažuranić" uselio sam Harmonikaški orkestar "Bela pl. Panthy", Brodski 
tamburaški orkestar i Satričko kazalište mladih, a u dogovoru s Gradom Slavonskim Brodom 
u malu dvoranu- amfiteatar uselio je Studij managmenta Veleučilišta u Slavonskom Brodu. 

Svoje kulturne aktivnosti nastojao sam proširiti i poslovima izvan djelokruga Kazališno -
koncertne dvorane. U jesen 2008. godine primljen sam u članstvo Roltary cluba Slavonski 
Brod, s kojim sam ostvario dva zapažena Novogodišnja koncerta (2008. i 2009. godine). U 
ožujku 2009. godine aktivno sam se uključio u obnovu orgulja u crkvi Presvetoga Trojstva, 
povijesnog instrumenta i kulturnog dobra grada, starog gotovo dvije stotine godina. 

\. 
Za ukupan doprinos u razvoju kulture Grada Slavonskog Broda u svibnju 2008. godine 
nagrađen sam "Štitom Berislavića"- godišnjom nagradom grada. 



2008. godine primljen sam u društvo čuvara hrvatske baštine kulture "Družbu Braća 
hrvatskoga zmaja", čiji sam redoviti član. 

Tijekom trećega mandata (2010. ~ 2014.) i usprkos teškoj ekonomskoj krizi koja je zavladala 
u okruženju nastavio sam razvijati kulturne aktivnosti i nastojao dovoditi u Slavonski Brod i 
Kazališno ~ koncertnu dvoranu ,,Ivana Brlić ~ Mažuranić" ponajbolja hrvatska kazališta i 
glumce, te vrsne akademske glazbenike, pjevače, plesače, instrmentaliste i dirigente. 
2010. godina je ostala zapamćena po tri iznimna glazbeno scenska događaja; gostovanju 
baletnog ansambla HNK iz Splita koji su u Slavonskom Brodu izveli predstavu "Bajadera", 
nastupu ansambla ZGK "Komedija" s najpoznatijim hrvatskim mjuiklom svih vremena "Jalta, 
jalta", te veličanstvenoj izvedbi opernog i baletnog ansambla HNK iz Zagreba koji su u 
prosincu iste godine na velikoj pozornici dvorane nastupili sa glazbenim remek djelom 
Johanna Straussa, operetom "Šišmiš". Iste je godine kazališna radionica manifestacije U 
svijetu bajki ... postavila i devet puta odigrala glazbeno scensku čaroliju "Srce od licitara". 
I u 20 ll. godini organizirao sam niz zapaženih programa od kojih je važno spomenuti nastup 
opernog ansambla HNK iz Rijeke koji je na brodskoj pozornici izveo operu "La Traviatta", G. 
Verdija, te prvi nastup simfonijskpog orkestra i zbora Hrvatske radio televizije, koji su 
nastupili na "Božićnom koncertu" u Crkvi Presvetoga Trojstva u Slavonskom Brodu. Solist 
koncerta je bio brođanin međunarodne karijere tenor Krešimir Špicer, a ansamblom je 
dirigirao mo. Pavle Dešpalj. U 2012. godini sam organizirao niz zapaženih predstava poput 
"Gospode Glmbayevih" u izvedbi dramskog ansambla HNK iz Zagreba, koncert Nacionalnog 
ansmbla folklornih plesova i pjesama Hrvatske "Lado", mjuzikl "Aida", E. Johna u izvedbi 
glumačkog i glazbenog ansambla ZGK "Komedija", te koncert zbora i orkestra HRT-a pod 
ravnanjem mo.Vladimira Kranjčevića. 2013. godine sam aktivno sudjelovao u obilježavanju 
proslave stote godišnjice prvog tiskanog izdanja "Šegrta Hlapića" Ivane Brlić - Mažuranić i 
sa kazališnom radionicom postavio dječju predstavu "Šegrt Hlapić", koju je vidjelo blizu 
6000 djece grada Slavonkog Broda, županije Brodsko posavske i drugih dijelova Slavonije, te 
središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Organizirao sam i koncert Nacionalnog ansambla 
narodnih plesova i pjesama Makedonije "T anec". koji je nastupio na otvorenju 24. Brodskog 
glazbenog ljeta. Posebno sam ponosan na organizaciju i izvedbu niza programa kojima je 
obilježen ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju. Na Trgu Ivane Brlić - Mažuranić i u 
crkvi Presvetoga Trojstva, na tri pozornice nastupilo je više od četiri stotine izvođača, a 
programe je pratilo desetak tisuća ljudi. Završetak godine obilježio je prvi nastup Zagrebačke 
filharmonije u Slavonskom Brodu nakon Domovinskog rata, koja je 21. prosinca 2013. 
godine zajedno sa akademskim zborom "Ivan Goran Kovačić", solistima i dirigentom Pavlom 
Dešpaljem izvela veličanstveni "Božićni oratorij", J. S. Bacha. 

Uz programske aktivnosti, u protekle četiri godine nastavio sam, sukladno mogućnostima, 
održavati veliku dvoranu i ostale prostore. Redovito sam servisirao scensku opremu i 
nadopunjavao je novim elementima (dodatnim zvučnicima i mikrofonima), inicirao popravak 
parnoga kotla, pokrenuo otkup inventara i uspostavio rad Kazališne kavane. Sukladno 
zakonskim prpisima uspostavio sam arhiv ustanove, organizirao uređenje i ličenje uredskih 
prostorija, sanitarnog čvora u amfiteatru i ličenje ulaznih holova dvorane. 

U mjesecu listopadu 2013. godine, po preuzimanju objekta Centra mladih, isplanirao sam 
ustroj i način djelovanja centra, inicirao srurtavljanje pravilnika o korištenju i ugovora, uputio 
poziv za suradnju svim udrugama s područja grada Slavonskog Broda koje rade s mladima, te 
organizirao više programa. 



Na kraju, smatram vrijednim spomenuti da je razvoj programskih i drugih aktivnosti ustanove 
u zadnjih dvanaest godina (koliko sam radio na mjestu ravnatelja) praćen zapaženim 
financijskim rastom. Kao primjer navodim rezultat financijskog poslovanja u 2002. godini 
koji je iznosio 1,236.163 HRK, a financijski rezultat po završetku 2013. godine iznosi 
3.092.796 HRK 
U poslijednjih dvanaest godina rada, ustanova niti jednu financijsku godinu nije završila 
negativnim rezultatom! 

U koliko me izaberete za ravnatelja Kazališno - koncertne dvorane "Ivana Brlić -
Mažuranić" savjesno ću i pošteno izvršavati planirane programe i druge obveze, te usko 
surađivati s upravnim vijećem ustanove i Gradom Slavonskim Brodom. 
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OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU 

. . - ~!;'}l j!;' BroJ. Kr ll . ...... .. 

U ... Slavonskom Brodu, dana.. .30 01.2014 god. 

POTVRDA 

Potvrđuje se da protiv: ..... .... HRVOJE ŠPICER 

Jedinstveni matični broj građana: 

l 
osobna iskaznica izdana u ....... Siav.Brodu ............... . od ......... MUP-a ............ .. 

rođenog .... 04.04.1973 ............ u ........ Siav. Brodu ............ . 

ime i prezime roditelja: .. . ......... Josip i Manda ..................... . 

narodnost: .... Hrvat .................. državljanin: .......... RH 

zanimanje ........ Prof.glazbene kulture .. sa stalnim boravištem u ...... Siav.Brod ... 

ulica ..... M.Gupca .... kbr ....... 32 

pred županijskim sudom u ................. Siavonskom Brodu ......................... i Općinskim sudom u ........... . 

. .. Slavonskom Brodu ......................... nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a niti je 

izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor. 

Potvrda se izdaje u svrhu .............. zaposlenja 

Pristojba po Tar. B .. stavak ............. u iznosu od ................. . i po Tar. br............. stavak . 

u iznosu od ......................................... Zakona o sudskim pristojbama na molbi je propisno nalijepljena i poništena. 
~~:"">-., 
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HRVATSKI ZAVOD ZA 
MIROVINSKO OSIGURANJE 
PODRUČNI URED U SLAVONSKOM BRODU 

KLASA: 034-04114-0316 

URBROJ: 341-16-0518-14-659 

MJESTO l DATUM: SLAVONSKI BROD, 30.01.2014. 

Na temelju članka 159. i 160. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09.) i članka 107. stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne 

novine", br. 157/13.) izdaje se 

POTVRDA 

o podacima evidentiran im u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje: 

IME HRVOJE 

PREZIME ŠPICER 

DATUM ROĐENJA 04.04.1973. 

i DRŽAVLJANSTVO HRVATSKO 

OSOBNI BROJ 03428876768 

OIB 61585732076 v - --·· -· -· -- - - -- - - -

Prijave na mirovinsko osiguranje u razdoblju kako slijedi: 

Radno vrijeme Stvarna Potrebna 
Općina rada/ Ugovor o radu Trajanje staža Poslodavac l obveznik Osnova Početak Prestanak 

R.b. (broj sati stručna stručna 
doprinosa osiguranja osiguranja osiguranja 

dnevno) 
prebivališta sklopljen na: osiguranja 

sprema sprema 

GIMNAZIJA "M. MESIĆ" 

NASELJE SLAVONIJA l 8, 35000 
RADNI ODNOS KOD SLAVONSKI 

1. SLAVONSKI BROD 
PRAVNE OSOBE 

22.01.1996, 31.08.1996, 3,0 sss vss 
BROD 

OIB: 45966285848 

REGOB: 3080015155 

GIMNAZIJA "M. MESIĆ" 
NASELJE SLAVONIJA 18, 35000 

RADNI ODNOS KOD ' SLAVONSKI 
2 SLAVONSKI BROD 09.09.1996. 11.02.2002. 7,0 sss vss 

BROD 
05g 05m 03d 

PRAVNE OSOBE 
OI B: 45966285848 

i REGOB: 3080015155 

l l 2 



.. 

Poslodavac l obveznik Osnova Početak Prestanak 
Radno vrijeme Stvarna Potrebna 

Općina rada/ Ugovor o radu Trajanje staža 
R.b. (broj sati stručna stručna 

doprinosa osiguranja osiguranja osiguranja 
dnevno) 

prebivališta sklopljen na: osiguranja 
sprema sprema 

JAV.POD.KAZAL.KONCERT.DVORA 

NE''I.B.MAžURANIĆ:"SLAV.BROD 

TRG S.MILETIĆ:A 12. 35000 RADNI ODNOS KOD SLAVONSKI 
3. 12.02.2002. 8,0 vss vss 

SLAVONSKI BROD PRAVNE OSOBE BROD 

018: 50360608281 

REGOS: 3080001265 

Potvrda sadrži podatke evidentirane u bazama podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u trenutku izdavanja potvrde. 
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Potvrda je oslobođena od plaćanja pristojbe. 

Podatak o radnom odnosu na određeno/neodređeno vrijeme prikazuje se za razdoblja staževa nakon kolovoza 2005. 

U nazivu "Poslodavac l obveznik doprinosa" prikazuje se posljednji naziv koji je obveznik-poslodavac u baze podataka HZMO-a evidentirao prijavama o promjeni podataka, 

u skladu s provedenom promjenom u odgovarajućem registru. 

Napomena: U ukupno trajanje mirovinskog staža nije uračunat mirovinski staž za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa, staž osiguranja s nepun im radnim 

vremenom, staž osiguranja s povećanim trajanjem, staž osiguranja ostvaren po osnovi isplaćenog drugog dohotka i obavljanja druge djelatnosti, poseban staž i mirovinski 

staž ostvaren sudjelovanjem u Domovinskom ratu. U trajanje staža osiguranja nije se moglo uračunati razdoblje kod poslodavca/obveznika doprinosa ako nije evidentiran 

datum prestanka osiguranja. Za navedena razdoblja provedena u osiguranju trajanje mirovinskog staža utvrdit će se pri ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja . 

OIB: 61585732076 2 l 2 



REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA 

• GRAD SLAVONSKI BROD 
~ 

GRADSKO VIJEĆE 
KLASA. 612-05/10-01/3 
UR BR2178/01-07-10-3 
Slavonski Brod, 20 SijeČnJa 2010. 

Na temelju članka 5. Zakona o upravlJanju javmm ustanovama u kulturi (Narodne novtne br. 
96/01), članka 38. Zakona o ustanovama (Narodne navrne br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) 1 
članka 36. Statuta grada Slavonskog Broda (Siužbem VJesnik Brodsko-posavske županiJe 
br.6/09} Gradsko VtJeće Grada Slavonskog Broda je na svojoj 8 Sjednici održanoj 20 siječnja 
2010 godine donijelo 

ODLUKU 
o imenovanju ravnatelja ustanove 

Kazališno-koncertna dvora na «Ivana Brlić-MažuraniĆ>> 
u Slavonskom Brodu 

l. 

Hrvoje Šp1cer. profesor glazbene kulture IZ Slavonskog Broda 1menuje se za ravnatelja 
ustanove Kazališno-koncertna dvorana «Ivana Brlić-Mažuranić» u Slavonskom Brodu s 
danom 14. travnja 2010. godine, na vnjeme od četiri god1ne. 

ll. 
Ova Odluka je konačna. 

lli. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesmku 
Brodsko-posavske župantje. 

OBRAZLOŽENJE 

Upravno vijeće ustanove Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlic-Mažuranić iz Slavonskog 
Broda raspisalo je 28. prosinca 2009. godine i objavilo u Glasu Slavonije 30 prosmca 2009 
god1ne natječaj za Imenovanje ravnatelja ove ustanove obzirom da dosadašnjem ravnatelju 
Hrvoju Šp1ceru 1stiče četverogodiŠnJe obnašanJe ove dužnosti s danom 13 travnja 201 O. 
godine 
U natječaju je navedeno da kandidati moraju 1spunjavat1 uvJete sukladno Zakonu o 
upravljanju javmm ustanovama u kulturi U smislu članka 7 ovoga zakona, za ravnatelja 
javmh ustanova u kulturi mogu se tmenovatt osobe koje Imaju visoku stručnu spremu, 
položen stručni isprt ako Je prop1san za obaviJanje djelatnosti ustanove.koje se odlikuju 
stručnim , radnim i organizacijskim sposobnostima, te ISpUnJavaJU ostale uvJete određene 
posebnim zakonom aktom o osn1vanJu ustanove ili nJez1n1m statutom. 



Natječajem je također rečeno da uz prijavu kand1dat1 trebaJU pnložtti dtplomu o stečenoJ 
stručnoj spremi /izvornik ili ovJereni preslik/, žtvotopis. Domovnicu /izvornik lli ovjerent 
preslik/, uvJerenje o nekažnjavanju, dokaz o radnom iskustvu l preslika radne knJIŽice/ 
Na objavljeni natJečaj u otvorenom roku prijavu Je podnio jedan kandidat. 
Hrvoje Šp1cer. profesor glazbene kulture IZ Slavonskog Broda. dosadašnJI ravnatelj ove 
ustanove Kandidat Hrvoje Špicer u ciJelosti ispunjava tražene uvjete IZ natjećaja. te je uz 
priJavu pnložio 1 svu traženu dokumentaCIJU 
Sukladno članka 38 stavak 2. Zakona o ustanovama. ravnatelje javnih ustanova kojih su 
osmvać1 ih vlasn1c1 županije, gradovi 1li opć1ne, 1menuje 1 razqešava predstavničke tijelo 
osnivača ili vlasnika na prijedlog upravnog vijeća ustanove 
Osnivač ustanove Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić Je Grad Slavonski 
Brod 
Upravno vijeće ustanove raspravljajući o podnesenoj pnJavi na natječaJ donijelo je 13. 
siječnja 201 O. god1ne odluku kojom predlaže Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda da 
se za ravnatelja ustanove Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić 1menuje 
Hrvoje Špicer, profesor glazbene kulture IZ Slavonskog Broda na vrijeme od četin godtne. 
Gradsko vijeće Je prihvatilo prijedlog Upravnog v1jeća Kazališno-koncertna dvorana Ivana 
Brlić-Mažuranić i za ravnatelja ove ustanove 1menu1e Hrvoja Šptcera, profesora glazbene 
kulture. 

Zbog svega je riješeno kao u 1zrec1 ove Odluke. 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

Protiv ove Odluke nezadovoljna strana može tužbom pokrenuti upravni spor u roku od 30 
dana od dana primitka RješenJa, kod Upravnog suda Republike Hrvatske. 

Dostaviti. 
1 Predsjednik Gradskog VIjeća 
2 Gradonaćelmk 
3 Zamjenici gradonačelnika 
4. Upravni OdJel za dru~tvene dJelatnosti 
5. Hrvoje Spicer prof 
6. KKD Ivana Br11ć Mažuran1ć 
7 Upravno vijeće KKD l. B Mažuramć 
8 Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
9 Dosje 
1 O. DokumentaCIJa 
11 Zapisnik 
12 Pismohrana 

Predsjednik Gradskog vijeća 
Mijo Golubičić 
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