
 
 Na temelju odredbe članka 29. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 
29/97, 47/99 i 35/08), članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 75.  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – 
pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U  
o davanju prethodne suglasnosti na  

Odluku o promjeni djelatnosti Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 
 
 

 
Članak 1.  

 
 Daje se prethodna suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti Hrvatskog narodnog 
kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka u tekstu kojeg je utvrdilo Kazališno vijeće Hrvatskog 
narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka na sjednicama održanim dana 6. i 17. prosinca 
2013. godine. 
 

Članak 2.  
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
KLASA: 021-05/13-01/170 
URBROJ: 2170-01-16-00-13-5 
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Na temelju članka 29. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 
35/08) i članka 7. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka,  

Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, uz prethodnu suglasnost 
Gradskog vijeća Grada Rijeke, na sjednici održanoj dana ___________________ 2013. godine,  
donijelo  je 

O D L U K U  
o promjeni djelatnosti Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 

 
Članak 1. 

 Djelatnost Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka utvrđena u članku 6. 
stavku 1. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka je:  
"Kulturno-glazbena djelatnost koja se sastoji od pripremanja i javnog izvođenja dramskih, 
opernih, operetnih i baletnih djela, musicala, simfonijskih koncerata, oratorija i drugih kazališnih  
i scenskih djelatnosti." 

Članak 2.  
Djelatnost Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca iz članka 1. ove Odluke mijenja 

se tako da glasi:  
" -    priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno scenskih i drugih                       

        scenskih djela, 
- organiziranje i provođenje edukativnih, dramskih, glazbenih i scenskih tečajeva, 

radionica i predavanja. 
- razvijanje kazališnoga i kulturnog života u Republici Hrvatskoj, 
- tehnička izvedba predstava tekućeg repertoara, 
- proizvodnja i projektiranje scenske opreme, 
- pohrana, prijevoz i održavanje scenske opreme, 
- tehničke i zanatske usluge za kazališnu produkciju, 
- prodaja proizvoda povezanih uz Kazalište i kazališnu djelatnost unutar kazališne 

zgrade - trgovina na malo knjigama, papirnatom robom i drugo, 
- koordiniranje i promicanje zajedničkoga programskog djelovanja svih nacionalnih 

kazališta, 
- izdavanje kazališne literature, teorijskih djela i drugih publikacija s kazališnom 

tematikom, iniciranje hrvatske kazališne enciklopedije, kazališnog lista i drugo, 
- organiziranje  simpozija,  savjetovanja  i  drugih  skupova  u  vezi  s  kazališnim  radom  

i djelatnošću, 
- skrb o kazališnom fundusu." 

Članak 3.  
 Djelatnost Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka iz članka 1. ove Odluke 
brisat će se iz sudskog registra, a u sudski registar upisat će se djelatnost Hrvatskog narodnog 
kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka iz članka 2. ove Odluke. 
 

Članak 4.  
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
                               Predsjednik Kazališnog vijeća  
          
                                            Elvio Baccarini  
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