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REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA 

GRAD SLAVONSKI BROD 

GRADONAĆELN IK 
KLASA:61 0-01/17-01/153 
URBROJ:2178/01-07-17-2 
Slavonski Brod, 12. prosinca 2017. 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 
br. 33/01 ., 60/01- vjerodostojno tumačenje , 19/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 , 144/12 i 
19/13) i članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije br. 6/09., 13/1 O. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 4/12. , 5/12., 6/13. i 5/1 4.) 
Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, nakon razmatranja na Kolegiju Gradonačelnika , 
donosi 

ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju ravnateljice ustanove Kazališno
koncertne dvorane "Ivana Brl ić-Mažuranić" 

Upravno vijeće ustanove Kazališno-koncertna dvorana "Ivana Brl ić-Mažuranić" provelo 
je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice ustanove Kazališno-koncerna dvorana "Ivana Brlić
Mažuranić" te je usvojena Odluka kojom se predlaže imenovanje Sanje Nuhanović za 
ravnateljicu ustanove. 

Sukladno prijedlogu Upravnog vijeća , utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju 
ravnateljice ustanove Kazališno-koncertna dvorana "Ivana Brlić-Mažuranić" i upućuje se 
Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

Za zakonitost i točnost: 
Viša stručna suradnica: 

KrUrt~~ić, Q~l~ 

Pročelnik: 

Dav'!to~ dipl.ing. 

Gradonačelnik: 
Mirko Duspara, dr.med. 

Dostaviti : 
1. Gradonačelnik 

2. Gradsko vijeće 
3. Dosje 
4. Dokumentacija 
5. Zapisnik 
6. Pismohrana 
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Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 
KLASA:610-01/17-01/152 
Urbroj:2178/0l -04-17-2 
Slavonski Brod, 12. prosinca 2017. 

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 pristiglih prijava, 
na svojoj 9. sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine donijelo Odluku te 
predlaže za ravnatelja Ustanove imenovati Sanju Nuhanović, prof. glazbene 
kulture. 

Gospođa Sanja Nuhanović profesorica je glazbene kulture koja je svoj 
pedagoški rad započela u gimnaziji "Matija Mesić" u Slavonskom Brodu kao 
nastavnik klavira na teoretskom odjelu srednjeg glazbenog obrazovanja, a 
nastavlja ga kroz umjetničko pedagoški rad pri obrazovnim ustanovama. 
Trenutno je zaposlena na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti kao 
predavač iz umjetničkog područja, umjetničke grane glazbene pedagogije. 

Na kulturnoj sceni Grada Slavonskoga Broda radi na mnogim projektima, 
uključena je organizaciju brojnih gradskih kulturnih programa te je idejna 
začetnica i organizatorica projekata Međunarodnog umjetničko - znanstvenog 
skupa "Glazba kao poticaj - interdisciplinarni pristupi i paradigme", 
"Zajedništvom do tolerancije" projekta koji je obuhvatio radionice s romskom i 
ne romskom djecom gradskih osnovnih škola. 

Dugogodišnja je umjetnička voditeljica i dirigentica Brodskog harmonikaškog 
orkestra "Bela pl. Panthy" pod čijim je vodstvom orkestar ostvario brojne 
uspjehe od kojih je potrebno izdvojiti; l. nagrada na Međunarodnom susretu 
harmonikaša u Puli, 2. nagrada na ll th World music festival, Innsbruck 



Austrija, l . mjesto na Međunarodnom natjecanju "Citta di Castelfidardo" u 
Italiji, 2. nagrada na 5. Međunarodnom natjecanju harmonikaških orkestara u 
Pragu. 

Pod vodstvom gospođe Nuhanović u Gradu Slavonskom Brodu pokrenut je 
Međunarodni festival harmonike "Bela pl. Panthy", festival koji se po svojoj 
kvaliteti organizacije profilirao kao jedan od najboljih festivala toga tipa na 
području Republike Hrvatske. Za svoj doprinos kulturi grada Slavonskog Broda 
i njegovoj promociji nagrađena je i javnim priznanjem, Grbom grada 
Slavonskog Broda. 

Temeljem navedenog, predlažemo Gradonačelniku da prijedlog Upravnog vijeća 
o imenovanju Sanje Nuhanović za ravnateljicu Kazališno-koncertne dvorane 
uputi u daljnju proceduru Gradskom vijeću. 

U privitku dostavljamo: 
Odluku Upravnog vijeća o prijedlogu kandidata 
Tekst natječaja za izbor ravnatelja 
Prijave kandidata s dokumentacijom 


