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Gradonačelnik je  22. kolovoza 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 

1. Prihvaća se Informacija Odjela gradske uprave za kulturu o upravljanju dvoranom 
Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku u razdoblju od 1. rujna  2017. godine do 31. kolovoza 2018. 
godine. 
  2. Zadužuje se Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca da preuzme na upravljanje 
prostor velike dvorane, atrija i foyera Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku na vrijeme od 1 (jedne) 
godine počevši od 1. rujna 2017. godine. 

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu za provedbu ovoga Zaključka. 
 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za kulturu, 
n/r Ivana Šarara, Helene Semion-Tatić,  
Jolande Todorović, Anne Dumičić 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
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Obrazloženje 
 
Zaključkom Gradonačelnika od 18. srpnja 2016. godine (KLASA: 023-01/16-04/55-77; URBROJ: 
2170/01-15-00-16-76) prihvaćena je informacija Odjela gradske uprave za kulturu o upravljanju 
dvoranom Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku u razdoblju od 1. rujna 2016. godine do 31. kolovoza 
2017. godine, te je zaduženo Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca da preuzme na upravljanje 
prostor velike dvorane, atrija i foyera Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku na vrijeme od 1 (jedne) 
godine počevši od 1. rujna 2016. godine.  
 
Uvažavajući okolnost da je navedeni model upravljanja u proteklom razdoblju bio i više nego 
zadovoljavajući u okviru planiranih očekivanja što je rezultiralo većom popunjenošću predmetnog 
prostora i povećanju  programa za građane grada Rijeke, predlaže se da se na isti način riješi status tog 
prostora i u narednom razdoblju od godinu dana odnosno počevši od početka sezone, 1. rujna 2017. do 
31. kolovoza 2018. godine s ciljem daljnjeg programskog i financijskog razvijanja svih aspekata 
djelovanja, te unaprijeđenja postojeće infrastukture i potencijala dijela prostora koji se nalazi u Hrvatskom 
kulturnom domu na Sušaku. 

Upravo iz tog razloga Odjel gradske uprave za kulturu u suradnji s HNK Ivana pl. Zajca Rijeka je osmislio 
novi način korištenja velike dvorane, atrija i foyera u sklopu HKD-a kako bi se stvorila druga scene HNK 
Ivana pl. Zajca  programa Zajc na Sušaku.  

Navedeno je u skladu sa Strategijom kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020. koja predviđa da, 
upravo zbog neadekvatnog prostora zgrade HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci koji kao prostorni okvir 
namijenjen probnim izvedbama i izvedbama za publiku ne udovoljava sve većim zahtjevima suvremenih 
kazališnih kretanja. Upravo je velika dvorana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku rješenje na težnje za 
iznalaženjem dodatnog prostora za dramske, baletne i koncertne izvedbe radi povećanja ukupne 
repertoarne funkcionalnosti HNK Ivana pl. Zajca Rijeka. 
 
Kako prostor i dalje ostaje za korištenje i ostalim korisnicima institucionalne i nezavisne scene ili 
samostalnim umjetnicima, predlaže se da od ukupno 300 termina tijekom kalendarske godine, HNK Ivana 
pl. Zajca Rijeka cca 150 termina koristi za vlastite potrebe, a preostalih 150 termina predvidi za ostale 
korisnike, prvenstveno one čiji su programi uvršteni u Program javnih potreba u kulturi ili su ocijenjeni 
najvišom ocjenom od strane Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke ili kulturnih vijeća Grada 
Rijeke. To znači da su po njihovoj procjeni od interesa za Grad Rijeku i njegove građane čime im je 
korištenje prostora omogućeno bez naknade. 
Navedene termine HNK Ivana pl. Zajca popunjavat će u skladu s uvjetima i načinom davanja prostora 
propisanim Odlukom o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima 
kulture u vlasništvu Grada Rijeke (“Službene novine“ Primorsko – goranske županije broj 19/13 i 
„Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/14) na način da će se prihod od popunjavanja preostalih termina 
uplaćivati u korist računa HNK Ivana pl. Zajca Rijeka. 
 
Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka bi na predloženi način na određeno vrijeme od 1 
(jedne) godine počevši od 1. rujna 2017. godine, nastavilo s upravljanjem prostorom velike dvorane, atrija 
i foyera Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, s mogućnošću korištenja garderoba koje se nalaze na IV. 
katu navedene zgrade tijekom pripreme i realizacije programa svih korisnika. 
 
Svi ostali prostori u zgradi Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku i nadalje ostaju na neposrednom 
upravljanju Odjela gradske uprave za kulturu.  
 
Oprema i scenska tehnika u svim pripadajućim prostorima ostaje vlasništvo Grada Rijeke, te će se ista 
dati na upravljanje HNK-u Ivana pl. Zajca, a koristit će se za realizaciju programa na sceni pod istim 
uvjetima HNK-u Ivana pl. Zajca, kao i trećim korisnicima. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Upravljanje podrazumijeva slijedeće: 
 

- koordinaciju programa temeljem zahtjeva korisnika zaprimljenih od Grada Rijeke i korisnika, 
 

- korespondenciju s korisnicima (utvrđivanje termina održavanja programa u poslovnom prostoru, 
vremenskog razdoblja i dužine trajanja privremenog ili povremenog korištenja poslovnog prostora, 
iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje ili osnovu na temelju koje se poslovni 
prostor daje bez naknade, sklapanje ugovora i ost.); 
 

- tehničku pripremu i realizaciju programa kroz koordinaciju tehničkog osoblja Grada Rijeke, HNK 
Ivana pl. Zajca i trećih, vanjskih korisnika, te pravovremenog utvrđivanja rasporeda rada svih 
djelatnika, 
 

- pravovremeno ugovaranje i usklađivanje termina korištenja radi izrade rasporeda djelatnika 
(najmanje mjesec dana unaprijed za slijedeći mjesec s mogućnošću izmjena sukladno pozitivnim 
propisima i sklopljenom Kolektivnom ugovoru). 

 
 
 

S obzirom na naprijed navedeno, predlažemo da Gradonačelnik Grada Rijeke donese sljedeći 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
1. Prihvaća se Informacija Odjela gradske uprave za kulturu o upravljanju dvoranom Hrvatskog 

kulturnog doma na Sušaku u razdoblju od 1. rujna  2017. godine do 31. kolovoza 2018. godine. 
 
2.  Zadužuje se Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca da preuzme na upravljanje prostor 

velike dvorane, atrija i foyera Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku na vrijeme od 1 (jedne) 
godine počevši od 1. rujna 2017. godine. 

 
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu za provedbu ovoga Zaključka. 
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